HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING ‘DE KRUIDENREUS’ / januari 2021
Dit reglement is een aanvulling op de Statuten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel,
nummer 81214642, dd. 16 december 2020.
Taken en bevoegdheden bestuur
• Aansturing van de vrijwilligersgroep t.b.v. het onderhoud
• Zorgdragen voor de randvoorwaarden, zodat de vrijwilligersgroep het onderhoud goed
kan uitvoeren.
• Onderhouden van externe contacten (boerderij Uniek Leven, subsidieverstrekkers,
scholen, andere ‘groene’ initiatieven binnen Almere etc.)
• Zorgdragen voor PR & communicatie (onderhoud website, Facebook, flyer, nieuwsbrief,
etc.)
• Initiëren en organiseren van educatieve evenementen.
• Organiseren jaarlijkse bijeenkomst t.b.v. vrijwilligers en Vrienden van de Kruidenreus.
• Organiseren winteractiviteit met vrijwilligers
• Aanvragen & verantwoorden van subsidies.
• Zorgdragen voor administratie en beknopte financiële verslaglegging.
Commissies / Werkgroepen
Indien er behoefte aan is, kan het bestuur een commissie oprichten voor specifieke taken,
bijvoorbeeld een communicatiecommissie, vrijwilligerscommissie etc. In een commissie
neemt altijd een van de bestuursleden plaats.
Met de start van het traject is in elk geval 1 werkgroep vrijwilligers ingesteld die zorg draagt
voor het onderhoud van de kruidentuin.
De werkzaamheden vinden plaats (van mei t/m oktober) op 1-2 dagdelen per week, en
gedurende de wintermaanden in overleg.
Minimaal 1x per jaar wordt er een ‘vrijwilligersmoment’ georganiseerd, als dank voor de
inzet.
Op de tuinwerkdagen mag eigen gemaakte koffie/thee worden meegebracht.
Nieuwsbrief
Ca. 2-4x per jaar wordt een digitale nieuwsbrief opgesteld en verstuurd naar de vrijwilligers,
de Vrienden van de Kruidenreus en externe contactpersonen.
Vrienden van De Kruidenreus
Voor het in standhouden van De Kruidenreus worden kosten gemaakt: jaarlijkse aankoop
biologische kweekplanten, zaden, onderhoudsmateriaal, flyers en PR-materiaal, website, etc.
Wij vragen mensen die De Kruidenreus een warm hart toe dragen om ons financieel te
steunen door ‘vriend’ te worden. Het minimumbedrag hiervoor is € 10,- en wordt in principe
jaarlijks geïnd via een digitaal ‘betaalverzoek’.
Terrein / gereedschap
• De Kruidenreus is aangelegd op het terrein van de zorgboerderij / theehuis Uniek Leven.
De grond is in bruikleen. Eigenaren van de grond zijn mevrouw A.E. van Leeuwen van der
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Horst en de heer W.G. van Leeuwen. Er geldt een wederzijdse opzegtermijn van 3
maanden (6 maanden in het groeiseizoen).
Tuingereedschap van Uniek Leven kan worden gebruikt, mits weer netjes en schoon
opgeborgen op de juiste plek (opbergkast naast bijenkasten). Als iets kapot gaat wordt
dit gemeld.
Water (met mate en in overleg) mag gepakt worden vanuit het hemelwaterreservoir van
de theetuin.
De theetuin mag in overleg kruiden of bloemen gebruiken voor gebruik.
Prive tuinen van de bewoners worden niet betreden.

Openingstijden
De tuin is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, ook bezoekers van de
Theetuin zijn welkom.
Disclaimer
Op de website, in flyers en in de nieuwsbrief worden tips gegeven voor gebruik van kruiden.
Stichting De Kruidenreus is niet aansprakelijk voor gevolgen van dit gebruik.
Vrijwilligers en bestuursleden van de Kruidenreus geven geen medische adviezen.
Slotbepalingen
• In alle gevallen waar de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet,
beslist de voorzitter.
• Het huishoudelijk reglement is beschikbaar via de website www.dekruidenreus.nl.

