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REGLEMENT  
STICHTING JEUGDWERK MEERS 

 
Stichting Jeugdwerk Meers, hierna te noemen: de stichting, is in het leven geroepen om jongeren een 
gelegenheid te bieden om onder begeleiding van vrijwilligers hun vrije tijd zo nuttig mogelijk te kunnen 
besteden. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het houden van clubavonden waar de jeugd creatief 
en/of recreatief bezig wordt gehouden en het organiseren van activiteiten in de vorm van sport en spel. Bij het 
realiseren van bovenstaande doelstelling werkt de Stichting conform dit reglement. 
 
Huishoudelijke regels; 
- De deelnemers van de Stichting zijn ingedeeld in groepen die wekelijks tijdens een bepaalde avond, op een 
creatieve en/of recreatieve manier, zullen worden beziggehouden. Eén keer in de vijf-zes weken is er in plaats 
van een hobbyavond een sportavond o.l.v. een deskundige. 
- Elke jongere kan zich aanmelden als deelnemer van de Stichting, met dien verstande dat de jongere bij 
aanvang van het seizoen ten minste 6 jaar oud is en groep 3 van de basisschool bezoekt en hij op dat tijdstip 
nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 
- Een jongere is officieel als deelnemer van de Stichting aangemeld na betaling van de verschuldigde bijdrage. 
Die bijdrage dient betaald te zijn vóór de eerste hobbyavond van de deelnemer.  
- Door betaling van de verschuldigde bijdrage en het invullen en inleveren van een ondertekend 
aanmeldingsformulier verklaart de jongere alsmede zijn wettelijk vertegenwoordiger zich akkoord met de 
inhoud van dit reglement. 
- Indien de verschuldigde bijdrage niet tijdig is betaald mag de jongere niet deelnemen aan de activiteiten van 
de Stichting. 
- Het seizoen van de Stichting loopt van september tot en met mei, met dien verstande dat de wekelijkse 
hobbyavonden en sportavonden gedurende de schoolvakanties vervallen. 
- Deelnemers die niet of nauwelijks de hobbyavonden bezoeken worden uitgesloten van deelname aan het 
jaarlijkse kampweekend. 
 
Gedragsregels; 
- Het is de deelnemer niet toegestaan om alcoholhoudende dranken, verdovende middelen of andere 
geestverruimende en/of bedwelmende middelen aanwezig te hebben of te gebruiken in het gebouw van de 
Stichting, op haar terrein en/of tijdens activiteiten van de Stichting. 
- De Stichting verstrekt geen alcoholhoudende dranken aan deelnemers beneden de leeftijd van 18 jaar. 
- Voor de deelnemer geldt een algeheel rookverbod tijdens de activiteiten van de Stichting. 
- Het is de deelnemer verboden om opzettelijk eigendommen van de Stichting te vernielen. 
- Voor het overige gelden de algemene fatsoen- en gedragsregels naar het bestuur van de Stichting, de leiding 
van de groepen en de overige deelnemers. 
- De leiding van de betreffende groepen is bevoegd om naast deze regels nog andere regels op te stellen. 
- Bij overtreding van dit reglement en/of de door de leiding van de groepen opgestelde regels zijn leiding en 
bestuur van de Stichting bevoegd om passende maatregelen te treffen. 
 
Overige regels; 
- De Stichting is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. 
- Deelname aan de wekelijkse hobbyavonden, sportavonden, (extra) activiteiten en kampweekend is ten alle 
tijden op eigen risico. 
- Gebruikmaking van gereedschappen van de Stichting, de klimwand en andere door de Stichting gehuurde 
(speel)toestellen geschiedt op eigen risico. 
- Bestuur en leiding van de Stichting behouden zich het recht voor om in voorkomende gevallen van dit 
reglement af te wijken. 
- Bestuur en leiding van de Stichting doen hun uiterste best voor het welzijn van de deelnemers en zijn/haar 
eigendommen. 
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