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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Op de ledenvergadering van 27 november 2006 is het volgende 
huishoudelijk reglement afgesproken. Dit reglement bepaalt de manier 
waarop de leden van de vzw om dienen te gaan met de verzorging van hun 
plant.  
 
Er wordt afgesproken dat alleen door de Raad van Bestuur geïdentificeerde 
leden een plantje kunnen zetten. Bij deze identificatie moet het lid aantonen 
dat hij/zij in België woonachtig en meerderjarig is.  
 
De vzw heeft een moederplant grootgebracht. Van deze plant kan ieder lid 
een stekje nemen en die in een eigen pot steken. De verzorging van de 
plant valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De plant is 
eigendom van het lid, niet van de vzw. Om de plant hangt een kaartje met 
de gegevens van het betreffende lid. 
 
Als de plant oogstklaar is kunnen de leden haar komen trekken en 
meenemen. Het is verboden om na het oogsten van de plant deze op 
eender welke manier te bewerken in het lokaal van de vzw.  Elk druggebruik 
in de lokalen van de vzw is ten strengste verboden. 
 
De vzw stelt een locatie beschikbaar waarop  de plantage is gehuisvest. 
Met de bewoner van deze locatie, zelf ook lid van de vzw, wordt het 
volgende afgesproken:  
 
De bewoner is elke dag tussen 19.00 en 20.00 thuis. Het wordt de leden 
gevraagd om dit tijdstip uit te kiezen voor hun bezoek aan de locatie om 
hun plant te verzorgen. Mochten zij een ander tijdstip verkiezen, gelieve 
dan contact op te nemen met de bewoner.  
 
Mocht de bewoner niet in staat zijn om op een bepaalde dag thuis te zijn 
tussen 19.00 en 20.00, zal hij een ander lid  verwittigen en in staat stellen 
om zich toegang te verschaffen tot de locatie.  
 
Gelezen en goedgekeurd: 
 


