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1. Begrippen
1.1 Vereniging.
De Naturistenvereniging Veluwe Rijn en IJsel (VRIJ).
1.2 Terrein, de Vrijgaard.
Het naturistenterrein van de vereniging VRIJ. Adresgegevens: 'De Vrijgaard', Sterappellaan 27,
3897 LL Zeewolde.
1.2.1 Staanplaatsen.
Ruimten op het terrein bestemd voor het plaatsen van een toeristisch kampeermiddel ten behoeve
van leden met een overnachtingsabonnement.
1.2.2 Kampeerplaatsen.
Ruimten op het terrein bestemd voor het plaatsen van een toeristisch kampeermiddel ten behoeve
van overige leden en gasten.
1.3 Federatie, NFN/INF/FNI.
De Naturisten Federatie Nederland, overkoepelende organisatie van naturisten(verenigingen) in
Nederland. De NFN is aangesloten bij de Internationale Naturisten Federatie INF/FNI.
1.4 Zustervereniging.
Andere bij de NFN/INF/FNI aangesloten naturistenvereniging.
1.5 NFN -leden.
De rechtstreeks bij de NFN of INF aangesloten naturisten, zonder dat deze verenigingslid zijn.
1.6 Bestuur.
Het gekozen bestuur van de vereniging.
1.7 Leden.
Leden van de vereniging die aan hun verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan en aan
wie de toegang tot het terrein niet is ontzegd. Binnen het kader van dit reglement worden
kandidaat-leden en jeugdleden (ouders zijn verantwoordelijk) als lid beschouwd, tenzij anders
vermeld.
1.7.1
Leden met een overnachtingsabonnement. Leden die met de vereniging een overeenkomst zijn
aangegaan, waarbij een staanplaats voor een toeristisch kampeermiddel op het terrein
beschikbaar wordt gesteld. Voor het gebruiken de inrichting van deze staanplaats zijn in dit
reglement nadere bepalingen opgenomen.
1.7.2
Overige leden. Leden die geen overeenkomst betreffende een overnachtingsabonnement met de
vereniging zijn aangegaan. Zij kunnen kosteloos van het terrein gebruik maken voor dagrecreatie.
Ook kunnen zij, tegen de vastgestelde vergoeding, een kampeerplaats gebruiken voor
verblijfsrecreatie.
1.8 Gasten.
Overige personen die volgens dit reglement toegang hebben tot het terrein, al dan niet tegen
betaling.
1.9 Introducés.
Personen die een eenmalige uitnodiging hebben ontvangen.
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1.10 Voorzieningen.
Op het terrein zijn diverse voorzieningen ten behoeve van de gebruikers. Iedereen dient
zorgvuldig met deze voorzieningen om te gaan en ze uitsluitend te gebruiken voor het beoogde
doel.
1.10.1 Klokhuis.
Centraal verenigingsgebouw op het terrein. Tenzij het voor de organisatie van speciale
evenementen of bestuurlijke zaken noodzakelijk is, vrij toegankelijk voor leden en gasten.
1.10.2 Sanitair.
Sanitaire voorzieningen op het terrein dienen door de leden zelf in goede en schone staat te
worden gehouden. Voor het legen van toiletemmers en toilettanks is een aparte voorziening op het
terrein aanwezig.
1.10.3 Appelkist.
Onderkomen van de gastendienst en een ruimte voor vergaderingen en besprekingen.
1.10.4 Overige opstallen.
Overige opstallen dienen voor het bergen van gereedschappen en gereedschapsmachines. Zij zijn
met toestemming van de TC toegankelijk. De grote berging wordt aangeduid met 'Pitstop'.

2. Toegang tot het terrein
2.1
Iedere gast van het terrein dient in het bezit te zijn van een geldige NFN/INF jaarkaart.
2.2
Iedere bezoeker doet bij het betreden van het terrein automatisch afstand van elk haar/hem bij de
wet toegekende recht op schadevergoeding, onder welke benaming en van welke aard dan ook
ontstaan ten gevolge van letsel aan haar/hem dan wel haar/zijn partner(s) en/of minderjarige
kinderen, als ook aan haar/zijn eigendommen of die der kinderen toegebracht, waar en waardoor
ontstaan, ten aanzien van Naturisten vereniging Veluwe Rijn en IJsel benevens de bestuursleden
daarvan. Betreden van het terrein geschiedt op eigen risico.
2.3
Iedere bezoeker dient zich te houden aan de aanwijzingen van het bestuur en zich op de Vrijgaard
conform dit terreinreglement te gedragen.
2.4
Introducés hebben toegang na voorafgaande toestemming van het bestuur.
2.5
Leden van zusterverenigingen, VRIJ- en NFN-leden hebben toegang na aanmelding bij het
bestuur.
2.6
Leden en/of bezoekers van het terrein dienen vóór het innemen van een (nieuwe) kampeerplaats
zich te melden bij het bestuur. De aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd

3. Algemene bepalingen
3.1 Parkeren
3.1.1
Parkeren uitsluitend op het daartoe bestemde parkeerterrein.
3.1.2
Men dient zo te parkeren dat geen onnodige tussenruimte in beslag wordt genomen.
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3.1.3
Fietsen plaatst men bij het eigen kampeermiddel.
3.2 Rijden op het terrein
3.2.1
Op het terrein inclusief de toegangsweg en het parkeerterrein rijdt men stapvoets om overlast te
voorkomen.
3.2.2
Het is niet toegestaan met (motor)voertuigen op het terrein te rijden, anders dan voor het aan- en
afvoeren van een kampeermiddel of grote hoeveelheden kampeergoederen. Voor het overig
vervoer zijn karretjes beschikbaar.
3.2.3
Het gebruik van motorvoertuigen op het terrein is tussen 22:00 en 07:00 uur verboden, m.u.v.
het parkeerterrein.
3.2.4
Fietsen is alleen toegestaan op de verharde paden.
3.2.5
Het bestuur kan, in speciale gevallen, ontheffing van deze regels verlenen.
3.3 Kamperen
3.3.1
Op het terrein worden twee soorten kampeerplaatsen onderscheiden, staanplaatsen en overige
kampeerplaatsen.
3.3.2
Het overnachtingsabonnement loopt van 10 januari tot en met 20 december van enig jaar.
3.3.3
Leden met een overnachtingsabonnement kunnen op de Vrijgaard overnachten van 1 maart tot en
met oktober.
3.3.4
Gasten hebben toegang tot het terrein van 1 april tot en met september.
3.3.5
Het aantal uit te geven staanplaatsen en daarmee het maximum aantal
overnachtingsabonnementen wordt jaarlijks, binnen het kader van de kampeervergunning, door
het bestuur vastgesteld.
3.3.6
Staanplaatsen worden door het bestuur toegewezen.
3.3.7
Leden met een overnachtingsabonnement behouden hun plaats indien zij niet vóór 1 december
van het lopende jaar aan het bestuur kenbaar maken het komend jaar hun
overnachtingsabonnement niet te willen verlengen. Ook moeten zij hebben voldaan aan de
gestelde financiële verplichtingen.
3.3.8
Aan het gebruik van een staanplaats kunnen geen rechten in het kader van huurbescherming enz.
worden ontleend. Elk jaar moet een nieuwe overeenkomst aangegaan worden.
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3.3.9
Overige kampeerplaatsen worden, binnen het kader van de kampeervergunning, door het bestuur
aan overige kampeerders toegewezen.
3.4 Kampeermiddelen
3.4.1
Conform de bepalingen van de gemeente Zeewolde zijn uitsluitend toeristische kampeermiddelen
(caravans, campers, vouwwagens en tenten) toegestaan. Stacaravans en vaste huisjes en
voortenten anders dan van zeildoek, pvc of tentdoek zijn dus niet toegestaan.
3.4.2
De maximale opbouwlengte (gemeten aan de buitenkant inclusief disselkast) van het
kampeermiddel is 6,50 meter. Caravans met een dubbele as zijn alleen toegestaan indien zij vast
op het terrein geplaatst zijn, tenzij het bestuur anders beslist. De maximale lengte van een
camper bedraagt 7.50 meter inclusief fietsendrager.
3.4.3
De maximale diepte van een voortent is 3 meter. De maximaal toegestane frontbreedte van een
voortent is 7 meter. In de voortent mag een vaste deur worden geplaatst indien hij is gemonteerd
binnen de tent en geverfd in de kleur van de tent. De ramen in de tent mogen niet draaibaar zijn
en alleen voorzien van kunststof venster. De voortent mag een overstek hebben van maximaal
10% van de diepte van de voortent.
3.4.4
Indien men aanwezig is mag er een partytent (maximaal 4 x 4 m) en/of een luifel worden
geplaatst.
3.4.5
Het bijplaatsen van kindertentjes (maximaal 2 m2) is toegestaan, uitsluitend bij aanwezigheid.
3.4.6
Er mag een berging voor fietsen van maximaal 3 vierkante meter en maximaal 2 meter hoogte
geplaatst worden, eventueel in combinatie met een opbergkist van 1 vierkante meter en maximaal
1.20 meter hoogte. Men kan er ook voor kiezen om deze twee samen te voegen tot één berging
van 4 vierkante meter en maximaal 2 meter hoogte. Deze bergingsmogelijkheden moeten achter
het kampeermiddel, zoveel mogelijk uit het zicht, geplaatst worden. Mocht er geen ruimte achter
het kampeermiddel aanwezig zijn, dan zal er in overleg met het bestuur naar een passende
oplossing gezocht worden.
3.4.7
Onderverhuur van een kampeermiddel is niet toegestaan.
3.4.8
Het in bruikleen geven van een kampeermiddel is in overleg met het bestuur toegestaan. Het
geldende overnachtingstarief (exclusief kampeermiddel) dient aan de vereniging te worden
betaald.
3.4.9
De vereniging biedt in beperkte mate de mogelijkheid aan haar leden om tegen een jaarlijks vast
te stellen vergoeding een kampeermiddel op het terrein te stallen, e.e.a. in overleg met het
bestuur.
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3.5 Nachtregister
3.5.1
Een ieder die op het terrein wil overnachten dient, overeenkomstig de gemeentelijke bepalingen,
na aankomst het nachtregister in te vullen. Het nachtregister is aanwezig in het Klokhuis.
3.5.2
Indien een forfaitair bedrag wordt betaald voor de toeristenbelasting, hoeft men geen
nachtregister in te vullen. Hetzelfde geldt voor eventuele gasten die blijven overnachten bij
iemand die al een forfaitair bedrag heeft betaald.
3.5.3
Het invullen van het nachtregister t.b.v. de leden is de eigen verantwoording van de leden. Indien
bij inspectie door de gemeente een overtreding wordt geconstateerd zijn de kosten van deze
overtreding voor de overtreder.
3.5.4
Het invullen van het nachtregister t.b.v. de gasten is de verantwoording van de gastendienst.
3.6 Bezoekersregeling
3.6.1
Onverminderd het in artikel 2 bepaalde geldt voor bezoekers en introducés het volgende:
3.6.1.1
Bezoekers dienen zich naturistisch te gedragen. Indien zij daar bezwaar tegen hebben en gekleed
wensen te blijven, bewegen zij zich alleen rondom het kampeermiddel en kunnen zij gebruik
maken van het toilet. Gekleed het terrein bekijken wordt niet gewaardeerd.
3.6.1.2
Bezoek wordt gemeld bij de gastendienst. Bij aankomst dienen bezoekers en introducés zich te
melden bij de gastendienst.
3.6.1.3
Introductie geschiedt onder verantwoording van diegene die voor de introductie heeft zorg
gedragen.
3.6.1.4
Bij een verblijf langer dan drie uur geldt het bezoekers / overnachtingstarief.

4. Gedrag
4.1 Staanplaats
4.1.1
De staanplaats dient er zowel voor als rondom het kampeermiddel verzorgd uit te zien. Daarnaast
is het aanleggen van tuintjes en omheiningen van de staanplaats niet toegestaan. Ook mogen er
geen planten e.d. bij uw staanplaats worden geplaatst. Bij overige ornamenten dient
terughoudendheid te worden betracht.
4.1.2
Het snoeien van bomen/struiken en/of verwijderen van takken e.d. en het graven van kuilen op
het terrein is verboden, tenzij met toestemming van het bestuur.
4.1.3
Antennes en schotelantennes van kampeerders, dienen op of aan het kampeermiddel te worden
bevestigd. Plaatsing op andere wijze, b.v. om technische reden, in overleg met het bestuur.

Terreinreglement versie juli 2020

4.1.4
De aanleg van (vaste) vloerplateaus en het plaatsen van een wintervaste voortent dient in overleg
en met schriftelijke toestemming van het bestuur te geschieden. Er dient rekening mee gehouden
te worden dat deze voorzieningen, in eigen beheer en voor eigen kosten, verwijderd en
teruggebracht in de oorspronkelijke natuurlijke staat dienen te worden bij beëindiging van het
overnachtingsabonnement voor de betreffende plaats. Ook dient er rekening gehouden te worden
met het feit dat een 'vaste' vloer verplaatst moet worden, in eigen beheer en voor eigen kosten,
op last van het bestuur, i.v.m. tussentijdse beleidsaanpassingen of herindeling van het terrein. Dit
is ook van toepassing bij kandidaat-leden.
4.1.5
Het aan te leggen vaste plateau onder de voortent mag maximaal 40 cm buiten de tent uitsteken.
4.1.6
Indien men ook onder de caravan een vast plateau legt mag dit eveneens maximaal 40 cm
uitsteken. Losse tegelpaden aan de achterzijde mogen maximaal 60 cm breed zijn.
4.1.7
Er mogen verder geen verhardingen, in welke vorm dan ook, aangebracht worden.
4.1.8
Installaties die op het elektriciteitsnet worden aangesloten dienen te voldoen aan de door de
overheid gestelde regels.
4.1.9
De camper/caravan en de tent dienen vóór1 mei gereinigd te zijn.
4.1.10
Beschermende maatregelen, ten behoeve van aantasting door wild, kunnen in overleg met het
bestuur genomen worden.
4.1.11
Vaste camperplaatsen. Indien leden van een vaste camperplaats de camper willen verruilen door
een caravan, zal dit toegestaan worden. Het bestuur draagt vervolgens zorg voor een nieuwe
camperplaats.
4.2 Milieu
4.2.1
Afvalwater, spoeltoiletten e.d. alleen op de daarvoor bestemde plaats lozen. Indien bij inspectie
door de gemeente een overtreding wordt geconstateerd zijn de kosten van een eventueel
bodemonderzoek en boete voor de overtreder.
4.2.2
Toiletvloeistof, zeepmiddelen voor was en afwas dienen biologisch afbreekbaar zijn.
4.2.3
Zwerfvuil (snoeppapier e.d.) deponeert men in de vuilnisbakken.
4.2.4
Huisvuil dient men mee naar huis te nemen. Bij langer verblijf deponeert men dit in de grote
vuilcontainer bij de ingang van het terrein.
4.2.5
Grofvuil (dozen, vloerbedekking, e.d.) dient men altijd zelf af te voeren.
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4.2.6
Glaswerk zoals flessen (zonder doppen en deksels!) etc. en papier deponeert men in de daarvoor
bestemde containers, nabij de ingang van het terrein. Batterijen neemt men mee naar huis, of
brengt men in de daarvoor bestemde containers in het dorp.
4.2.7
Olielekkage, ook bij voertuigen, dient voorkomen te worden. Eventueel dient een lekbak te worden
geplaatst en de opgevangen olie te worden afgevoerd.
4.3 Geluid
4.3.1
Radio's, tv’s en andere geluidsapparatuur dienen zodanig gebruikt te worden dat zij niet storend
zijn voor anderen. Op ongeveer één meter van een kampeermiddel mogen deze dus niet meer
hoorbaar zijn.
4.3.2
Voor mechanische en/of elektronische muziekinstrumenten geldt bovenstaande. Alleen het bestuur
kan hierop uitzonderingen toestaan.
4.3.3
Op zon- en feestdagen mogen er geen geluidsoverlast veroorzakende apparatuur of machinerie
(b.v. (motor)maaiers e.d.) gebruikt worden. Uitzonderingen zijn slechts toegestaan in overleg met
het bestuur.
4.3.4
Het gebruik van aggregaten is niet toegestaan.
4.4 Fotograferen en (video)filmen
4.4.1
Het maken van opnamen d.m.v. foto-, film- en videoapparatuur is alleen toegestaan wanneer de
daarbij betrokkenen geen bezwaar hebben.
4.4.2
Het publiceren van opnamen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de
betrokkenen.
4.5 Sanitair
4.5.1
De sanitaire voorzieningen op het terrein dienen 'schoon' gebruikt te worden. Bij het verlaten van
de voorziening dient deze in een zodanige staat te worden achtergelaten dat een volgende
gebruiker dat ongehinderd kan doen.
4.5.2
Schoonhouden van de sanitaire voorzieningen, inclusief gebouwen, wordt uitgevoerd door de leden
volgens een door zorg van het bestuur op te stellen rooster.
4.5.3
Als een lid van mening is niet aan het onder 4.5.2. gestelde te kunnen voldoen, kan hij/zij
ontheffing vragen aan het bestuur.
4.5.4
Kinderen t/m 6 jaar mogen slechts onder toezicht van volwassenen gebruik maken van de
sanitaire voorzieningen.
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4.5.5
Ouders/verzorgers dienen erop toe te zien dat de kinderen geen overlast bezorgen.

5. Brandpreventie/Brandgevaar
5.1 Algemeen
5.1.1
Een ieder wordt geacht zich te onthouden van alle handelingen welke brandgevaarlijk zijn.
5.1.2
In de collectieve voorzieningen op het terrein (o.a. Klokhuis, Pitstop, sanitaire voorzieningen) en in
de omgeving van de gastank e.d. geldt te allen tijde een strikt rookverbod.
5.1.3
Het bestuur kan, indien omstandigheden dit noodzaken, een algeheel rookverbod opleggen.
5.1.4
Indien op het terrein wordt gerookt, dienen peuken altijd in een asbak te worden gedeponeerd.
5.1.5
Het bestuur geeft het dringend advies een brandblusser in het kampeermiddel te hebben
5.1.6
Bij gebruik van barbecue of vuurkorf dient een brandblusmiddel binnen handbereik te zijn.
5.1.7
Gasleidingen en slangen moeten deugdelijk en lekvrij zijn. Uitsluitend goedgekeurde gasslangen
en leidingen mogen worden gebruikt.
5.1.8
Het bestuur is gemachtigd een gasinstallatie af te keuren. Na afkeuring wordt de installatie
onmiddellijk afgesloten. Een afgekeurde installatie mag niet meer worden gebruikt. Indien een lid
zelf de reparatie uitvoert, dient hij deze voor gebruik ter herkeuring aan te melden bij het bestuur.
5.1.9
Leden met een staanplaats worden geacht de veiligheid (m.b.t. elektriciteit, gas, opslag
brandstoffen) zodanig op orde te hebben dat dit de veiligheid niet in gevaar brengt.
5.2 Open vuur
5.2.1
Het gebruik van barbecues en vuurkorven is toegestaan, doch kan door het bestuur worden
verboden als de weersomstandigheden of de terreinbezetting daartoe aanleiding geven.
5.2.2
Bij gebruik van barbecue en/of vuurkorf dienen maatregelen te worden genomen ter bescherming
van de ondergrond.
5.2.3
Het stoken van kampvuren is verboden.
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6. Huisdieren
6.1 Algemeen
6.1.1
Er zijn per kampeermiddel maximaal 2 huisdieren toegestaan. Per veld (uitgezonderd het
gastenveld) zijn 4 huisdieren toegestaan tenzij het bestuur anders beslist.
6.1.2
Eigenaren van huisdier(en) zijn zowel binnen als buiten het kampeermiddel verantwoordelijk voor
hun dier(en). De huisdieren mogen geen overlast veroorzaken voor de medekampeerder en blijven
bij het kampeermiddel van de eigenaar. Huisdieren die overlast veroorzaken (veel blaffen,
agressiviteit) dienen, na een waarschuwing van het bestuur, door de eigenaar of toezichthouder
van het terrein te worden verwijderd.
6.1.3
Huisdieren dienen de in Nederland verplichte inentingen te hebben ondergaan. De inentingen
mogen tijdens het verblijf op het terrein niet verlopen zijn.
6.1.4
Eigenaren of toezichthouders van huisdieren zijn te allen tijde aansprakelijk voor elke schade
toegebracht door het huisdier.
6.2 Aanlijnen en uitlaten
6.2.1
Daartoe in aanmerking komende huisdieren dienen buiten het kampeermiddel, aangelijnd te zijn.
Een eventuele looplijn ter lengte van en evenwijdig aan het kampeermiddel is toegestaan.
6.2.2
Hondeneigenaren laten hun hond uit buiten het terrein. Daar mag de hond los. Kinderen onder 6
jaar laten een huisdier alleen uit onder begeleiding van een volwassene. Ook buiten het terrein
dient men zich met het huisdier zo te gedragen dat niemand zich kan storen aan uitwerpselen en
dergelijke.
6.2.3
Eventueel op het terrein verloren uitwerpselen dienen direct opgeruimd te worden. Plasjes
wegspoelen met water, de ontlasting verwijderen en de plek naspoelen. Ieder die met een huisdier
op het terrein wandelt dient hiertoe een schepje en/of een zakje bij zich te dragen.
6.2.4
Bij het niet naleven van deze regels kan het bestuur het direct verlaten van het terrein opleggen.
6.3 Overige bepalingen
6.3.1
Uit ervaring blijkt dat veel leden en gasten zonder hond niet gediend zijn van begroetingen, likken,
blaffen, enzovoort. Houd daarmee rekening.
6.3.2
Bij het verlaten van het terrein: altijd de hond meenemen of onderbrengen bij een oppas. De hond
mag niet alleen in de tent of caravan achter gelaten worden.
6.3.3
Honden zijn niet toegestaan in de gebouwen op ons terrein. Honden zijn wel toegestaan in de
serre. De hond dient daar wel aangelijnd te zijn. Honden zijn niet toegestaan in de serre bij
gezamenlijke door de vereniging georganiseerde activiteiten.
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6.3.4
Voor het kampeermiddel mag een tijdelijke afrastering geplaatst worden waarbinnen de hond los
kan rondlopen. De afrastering heeft maximaal de breedte van het kampeermiddel en een
maximale diepte van 2 meter. Als je niet op het terrein overnacht, dient de afrastering in zijn
geheel verwijderd te worden. De afrastering moet 's nachts voorzien zijn van een led lampje of
iets dergelijks zodat deze goed zichtbaar is in het donker.
6.3.5
Als alle leden van een veldje akkoord zijn, hoeven honden op het betreffende veldje niet
aangelijnd te zijn. Zodra de hond het veldje verlaat, dient deze aangelijnd te zijn.

7. Onderhoud terrein en opstallen
7.1 Algemeen
7.1.1
Voor het goed en betaalbaar functioneren van onze vereniging en haar terrein heeft ieder lid de
morele plicht werkzaamheden volgens een op te stellen rooster te verrichten. Dit omvat o.a. het
schoonhouden van de sanitaire- en recreatieve voorzieningen. Vaststellen van een werkrooster
geschiedt door het bestuur.
7.1.2
Voor werkzaamheden op het terrein dienen de aanwijzingen van het bestuur te worden opgevolgd.
7.2 Garantiebedrag (borgsom)
7.2.1
Bij toekenning van een overnachtingsabonnement dient een garantiebedrag, per plaats, te worden
voldaan. De hoogte van dit bedrag wordt in de algemene vergadering vastgesteld. Indien men een
tegelplateau maakt op zijn plaats dient daar een extra garantiebedrag voor te worden voldaan.
7.2.2
Het garantiebedrag wordt teruggeven als men het overnachtingsabonnement opzegt en de
kampeerplek, na beoordeling en goedkeuring door het bestuur, ordelijk heeft achtergelaten.

8. Klokhuis
8.1
In het Klokhuis geldt een rookverbod (zie ook 5.1.2). Uitzondering hierop is de overkapping bij het
Klokhuis. Bij activiteiten en/of gesloten deuren geldt ook hier het rookverbod.
8.2
Het Klokhuis is een verenigingsonderkomen. Bij het gebruik van het Klokhuis dient iedereen als
een 'goed huisvader' met de spullen van de vereniging om te gaan.
8.3
In het Klokhuis is een beperkt assortiment consumpties verkrijgbaar. De z.g. Klokhuiscommissie
bepaalt het assortiment en beheert de voorraad. Ook hanteert deze commissie een
bardienstrooster.
8.4
Consumpties dienen direct te worden afgerekend, eventueel via de z.g. zelfbedieningskas.
8.5
Sommige apparatuur in het Klokhuis kan, tegen vergoeding, door kampeerders en gasten worden
gebruikt.
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8.6
Indien het naturistisch gebruik van de Vrijgaard er niet door wordt gehinderd kan het Klokhuis ter
beschikking worden gesteld aan andere verenigingen en/of groepen, echter uitsluitend in overleg
en met goedkeuring van het bestuur. Het bestuur stelt hiervoor telkenmale een vergoeding vast.
8.7
In het Klokhuis zijn geen huisdieren toegestaan.

9. Collectieve voorzieningen
9.1
Was- en droogvoorzieningen staan tegen vergoeding ter beschikking van kampeerders en gasten.
9.2
De koel- en vriescombinatie is uitsluitend bestemd voor gasten en is alleen bedoeld voor snel aan
bederf onderhevige voedingsmiddelen en medicijnen.
9.3
Hout, verkregen uit het terreinonderhoud, kan in overleg met het bestuur en eventueel tegen een
vergoeding voor privé doeleinden worden gebruikt.
9.4
Grond en zand bestemd voor of verkregen uit het terreinonderhoud kan uitsluitend in overleg met
het bestuur eventueel voor eigen staanplaats worden gebruikt.
9.5
Hand(tuin)gereedschap voorgebruik van verenigingsdoeleinden bevindt zich in de Pitstop. Na
gebruik onmiddellijk schoon terugplaatsen. Eventuele defecten melden aan het bestuur.
9.6
De trekker, machines en andere mechanische werktuigen mogen uitsluitend door daartoe
aangewezen personen worden gebruikt en bediend. Deze personen hebben toegang tot de
benodigde persoonsbeschermingsmiddelen die bij het gebruik toegepast dienen te worden.
9.7
Eventuele schade en de wijze van herstel, melden aan het bestuur.

10. Kinderspeelplaats
10.1
Het gebruik van de kinderspeelplaats en speeltoestellen geschiedt voor eigen risico en
ondertoezicht van de ouders/verzorgers van de kinderen. De vereniging draagt zorg voor het
onderhoud van de aanwezige toestellen.

11. Slotbepalingen
11.1
Aanvullingen, wijzigingen in dit reglement die te maken hebben met voortschrijdend inzicht, en/of
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen worden getoetst aan artikel 3 in de statuten.
11.2
Wijzigingen in dit terreinreglement worden door het bestuur vastgesteld en zijn onmiddellijk van
kracht indien de inhoud daar om vraagt. Zulke wijzigingen worden achteraf aan de algemene
vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
11.3
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of wanneer uitzonderingen terstond moeten
worden gemaakt, beslist het bestuur.
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