
 

    
 

 
 

Eigen groenten en fruit, lekker gezond 
en vers!  

 
 

 
 
 
 

Volkstuinvereniging  
Nut & Genoegen te Sneek  
Noorderhoek en De Domp 

 

    
 

www.volkstuinensneek.nl 
o Contributie € 25,00 contributie per jaar (2018)  
o Tuinhuur € 0,35 per m2 per jaar (2018) 
o Borg € 50,00 éénmalig 
o Borg € 20,00 sleutel hek/toilet Noorderhoek  
o Alleen leden kunnen een tuin huren 
o 1e jaar tuin op proef 
o Bankrekeningnummer: NL87INGB  0005730 863 
o Volkstuinencomplex De Domp: achter de Gudsekop  Sneek 
o Volkstuinencomplex Noorderhoek: Christiaan 

Schotanusstraat 2a te Sneek 

Openingstijden servicepunt en kantine Us Utwyk Noorderhoek: 
Adres: Christiaan Schotanusstraat 2a te Sneek  

1 maart- 1november:  

o maandag- en woensdagmiddag van 13.30 – 15.30  
o zaterdags van 9.30 – 11.30 en van 13.30 – 15.30  

1 november – 1 maart:  

o woensdagmiddag van 13.30 – 15.30 
o zaterdags van 9.30 – 11.30 en van 13.30 – 15.30  

Algemeen contact: nutengenoegenf35@gmail.com 

  
 



 

    
 

Kantine, servicepunt Us Utwyk en tuinkas Noorderhoek:   

Exclusief voor onze leden zijn hier 
plantjes, zaden, gereedschap, netten, 
tonkinstokken, honing, bemesting, 
kippenvoer en nog veel meer te koop. 
En er is altijd iemand aanwezig voor 
goede raad en tuinadvies.  

Tuin huren? En wat kost dat dan?  

Er zijn grote en wat kleinere tuinen. 
50 m2 kost  € 42,50  p/jaar  en 200 
m2 kost  € 95,-- p/jaar. Je hebt het 1e 
jaar de tuin op proef. Je kunt ook met 
meerdere personen een tuin huren, 
bijvoorbeeld met vrienden of familie. 
Die zijn dan medetuinders. 

Samen aan de slag 

Onze volkstuinvereniging organiseert 
tuinbeurten, snoeicursussen en een  
Open Dag met groene infomarkt. 
Daarnaast zijn er nog  vrijwilligers-
bijeenkomsten en in Us Utwyk is het 
altijd een gezellige boel en staan de 
koffie/thee klaar.    

Bijenstallen van Bijenhoudersvereniging Súdwest Fryslân  

Als extra  hebben onze volkstuinen op de 
Noorderhoek een vaste bijenstal om er voor 
te zorgen dat er voldoende bestuiving 
plaatsvindt. De stal wordt bevolkt door het 
zachtaardige Carnica bijenras. De NBV 
leidt hier imkers op en houdt workshops.  

 

    
 

Hoe werkt het binnen onze vereniging? 

Tuinen Nut & Genoegen heeft meer dan 200 leden en twee tuincomplexen: 
De Domp en Noorderhoek in Sneek. Alleen leden van onze vereniging 
kunnen een tuin huren.  De Noorderhoek is opgedeeld in 5 tuinvakken. Elk 
tuinvak heeft een eigen tuincommissaris. De Domp heeft 1 tuinvak en een 
tuincommissaris. 

Bestuur Het bestuur telt 9 leden en vergadert elke 1e dinsdag van de maand. 
Daarbij worden lopende zaken besproken en besluiten genomen op basis van 
vastgesteld beleid. Er zijn Statuten, Privacystatement en een Huishoudelijk 
Reglement, vastgesteld door de leden.  

Verantwoording beleid Eén keer per jaar in januari is er een 
jaarvergadering, hier wordt het gevoerde beleid toegelicht. Ook kunnen er 
nieuwe (beleids)voorstellen worden gedaan.  Alle beslissingen worden door 
de aanwezige tuinders/leden bij stemming genomen. 

Zo’n 40 vaste vrijwilligers zorgen er voor dat de winkel, de kantine en de 
tuinkas draaien. Daarnaast zijn er mensen actief die maaien en snoeien en 
onderhoudsklussen doen 

4 x per jaar wordt er een tuinbeurt georganiseerd, leden gaan dan aan de 
slag met het algemeen onderhoud van het volkstuincomplex. Leden zijn 
verplicht mee te werken aan dit onderhoud, het hoort bij het lidmaatschap.  

4 x per jaar vindt er een inspectie/controle van de tuinen door een 
afvaardiging van het bestuur met de tuincommissaris plaats, om te kijken of 
iedereen zich aan de regels houdt. Eén keer per jaar komt de gemeente langs 
om te controleren of de vereniging zich aan de regels houdt (o.a. 
bouwvoorschriften) 

4 x per jaar komen de tuincommisarissen op de bestuursvergadering om 
hun tuinvak te bespreken en om de tuinbeurten voor te bereiden 

Op de website staat info over bestuur, nieuws, foto’s, HH Reglement, 
Statuten, Privacystatement, huurcontracten, lidmaatschap, 
bouwvoorschriften enz. Ook is er 5 keer per jaar een Nieuwsbrief.  

  


