
 

 

 

 

 

           Tuinwerkzaamheden – Corvee 
 

Van iedereen die een tuin huurt wordt verwacht dat zij/hij 2x per jaar deelnemen  

aan de gezamenlijke onderhoudswerkzaamheden van het tuincomplex. 

In principe wordt er van April tot en met Oktober 2x per maand tuincorvee gedraaid,  

op 2 Zaterdagen per maand van 9.30 tot 12.00 uur, in groepen van 15 tuinen. 

In de periode van de zomervakanties zijn er geen werkploegen. 

We zijn allemaal eigenaar van het complex en willen dat het er netjes uitziet. 

Als er buitenstaanders binnenkomen, zien die dat het een verzorgd complex is.  

Zeker bij de ingang en op de parkeerplaats zou het onkruidvrij moeten zijn. Als we dat 

regelmatig bijhouden, doordat iedereen meehelpt, is het onkruid verwijderen van 

bijvoorbeeld de parkeerplaats niet te zwaar. 

Natuurlijk wordt gekeken wat iedereen aankan en er wordt verwacht dat je dat ook zelf 

aangeeft als dat nodig is. Niet iedereen is in staat om zware zaken te tillen of zware 

werkzaamheden te doen. 

Als je je tuindienst niet kunt uitvoeren op de aangegeven dag, kun je dat van te voren 

melden en op een andere dag meehelpen. Kom je niet op de aangegeven dag, zonder je af 

te melden, dan betaal je een boete van € 15.-   

Je bent dan nog steeds verplicht om 2x per jaar mee te helpen.  

Je wordt dan weer opgeroepen voor de tuindienst 2 weken later.  

De boete is dus geen afkoopsom.  

 

Wat zijn de werkzaamheden die iedere keer terugkomen. 

 

Dit zijn bijvoorbeeld maandelijks terugkerende werkzaamheden. 

o Onderhoud van de perken bij de ingang en bij de kantine 

o Bestrating  rondom perken onkruidvrij maken 

o Parkeerplaats van onkruid ontdoen 

o Bij het grote hek langs de A2 onkruid vrij houden 

o Gaten en bulten in de bestrating gelijk maken 

o Noodzakelijke werkzaamheden in niet verhuurde tuinen uitvoeren 

o Aangegeven klusjes per corvee beurt...  

     


