
Policy Deelname

Context
Het komt soms voor bij Evenementen Commissie (EC) evenementen dat mensen niet
(volledig) mee kunnen of willen doen aan een activiteit. Als EC willen we daarin flexibel zijn,
maar wel naar een bepaalde richtlijn.

Termen
De commissie: De commissie die het evenement organiseert.
De deelnemer: De stretcher die potentieel meedoet aan een activiteit.
De activiteit: De EC activiteit waaraan de deelnemer deel aan neemt.
Algemene kosten: Kosten voor de activiteit die niet op personen te herleiden zijn. Denk
hieraan aan ingekochte snacks.
Partiële deelname: Niet volledig meedoen aan activiteit. Denk hierbij aan een dagdeelname
van het slotweekend.
Specifieke kosten: Kosten voor de activiteit die een directe relatie hebben met personen.
Denk hierbij aan entreegeld voor een museum.

Richtlijnen
Deelname

1. Huidige leden mogen altijd op activiteiten komen.
2. Donateurs zijn altijd welkom op activiteiten en genieten in principe van dezelfde

sponsoring als gewone leden. Als de commissie het nodig acht hier van af te wijken
wordt dit voor de activiteit gecommuniceerd.

3. Niet-leden en oud-leden zijn in principe niet uitgenodigd voor activiteiten, maar dit
kan in sommige gevallen worden toegestaan in overleg met de commissie.
Niet-leden krijgen geen sponsoring vanuit de commissie.

Afmeldingen
1. Een deelnemer heeft tot een week van tevoren de tijd om zich af te melden voor de

activiteit via de website, een e-mail naar de EC of het aanspreken van een lid van de
commissie.

2. Mocht een deelnemer onverhoed niet bij een activiteit kunnen zijn, zal de commissie
eerst kijken of gemaakte kosten te retourneren zijn. In de gevallen dat dit niet meer
mogelijk is, kan de commissie ze alsnog bij de deelnemer verhalen.

a. Voor algemene kosten geldt vaak dat deze niet verhaald hoeven te worden.
b. Voor specifieke kosten, zoals reserveringen bij activiteiten van derden, kan

het mogelijk zijn dat de kosten verhaald worden als ze niet geretourneerd
kunnen worden.



Partiële Deelname
1. De commissie wil partiële deelname niet per se aanmoedigen, maar wel

accommoderen. Zij zal haar best doen om de kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen.
2. Indien er een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar is bij een activiteit wordt de

voorkeur gegeven aan volledige deelnemers. Uitzonderingen kunnen gemaakt
worden op basis van noodzakelijkheid (bijvoorbeeld organisatie).

3. De deelnemer draagt in gelijke mate bij aan algemene kosten als volledige
deelnemers.

4. De deelnemer betaalt alleen de specifieke kosten die op hem/haar van toepassing
zijn.

5. Voor gevallen waarin de deelnemer pas na de inschrijfdeadline voor de activiteit
aangeeft deels mee te doen, zal de commissie proberen reeds gemaakte specifieke
kosten geretourneerd te krijgen. In gevallen dat dit niet meer mogelijk is, kunnen
deze kosten alsnog bij de deelnemer verhaald worden. Hier zal per case een
beslissing over worden gemaakt. (Zie ook Afmeldingen)


