Lichtbond Gelre, terreinreglement v.2019-02-01 pagina 1van 4.

Secretariaat: p/a Bakenbergseweg 66, 6814 MK Arnhem.
Tel.: 026 – 44 33 041 .
E-mail: gelre@lbgelre.nl
Website: lbgelre.nl
Bankrekening IBAN: NL35 INGB 000 335 3456 Opgericht 1 maart 1956.
Aangesloten bij de NFN.
Ingeschreven in het verenigingsregister van de KvK Centraal Gelderland op 15
september 1976 onder nr. 40119020.

Terreinreglement
1. Algemeen
1.1. Indien niet-leden, niet zijnde introducés als bedoeld in Art. 4 lid 1 van het huishoudelijk reglement, toegang tot het terrein
wensen, worden zij voorgesteld aan een lid van het bestuur die voor verdere introductie en begeleiding zorg draagt.
1.2. Is geen lid van het bestuur aanwezig, dan neemt een lid van de vereniging deze taak over.
1.3. Betreft het vertegenwoordigers van bevoegde overheden (gemeente, politie, brandweer, boswachterij enz.), dan voldoet
het lid zoveel mogelijk aan hun wensen en informeert na afloop het bestuur.
1.4. Betreft het gasten van andere naturistenverenigingen of NFN-donateurs dan kunnen zij worden toegelaten op vertoon van
een geldige lidmaatschapskaart.
1.5. Van gasten bedoeld onder lid 4 wordt gastengeld gevraagd volgens tarief.
2. Toegang
Indien geen geldige lidmaatschapskaart kan worden overgelegd, kan de toegang tot het terrein worden geweigerd.
3. Toegangscode
3.1. De cijfercode van de toegangspoort mag alleen aan leden en gasten bekend gemaakt worden.
3.2. Indien omstandigheden dit vereisen mag door een lid van het bestuur de code worden gegeven aan derden (b.v. een bedrijf
of instantie).
4. Verkeer
4.1. Voertuigen mogen niet op de toegangsweg worden geparkeerd doch uitsluitend op de daarvoor bestemde parkeerplekken
en wel zodanig dat andere komende en gaande vervoermiddelen niet worden gehinderd. Indien parkeervakken zijn
aangegeven dient men zich daaraan te houden.
4.2. Auto’s dienen, op last van de gemeentelijke brandweer, altijd in de wegrijrichting te worden geparkeerd.
4.3. De fietsenstalling kan door leden en gasten worden gebruikt om hun privé fiets, brommer of motor te stallen gedurende de
perioden dat men op het terrein aanwezig is, althans de dag vóór of na overnachting op het terrein. Bij vertrek dient het
voertuig weer meegenomen te worden.
4.4. Er mogen fietsen gestald worden bij de caravans indien de fietsenstalling vol is.
4.5. Het stallen van brommers en motoren, anders dan op het parkeergedeelte van het terrein is niet toegestaan.
4.6. Teneinde de veiligheid op het terrein te waarborgen is fietsen op het terrein niet toegestaan en mag er door
motorvoertuigen slechts stapvoets worden gereden.
5. Kleding
5.1. Kleding dient in de garderobe of in het eigen kampeermiddel te worden weggehangen.
5.2. Het is niet toegestaan zich in onderkleding over het terrein te begeven.
5.3. Het is niet toegestaan zich onvoldoende gekleed te begeven op het parkeerterrein of op plaatsen waar dit in verband met
de zichtbaarheid vanuit de omgeving ongewenst is.
6. Afval
6.1. Afval mag alleen in de daarvoor bestemde container worden gedeponeerd.
6.2. Indien de container vol is of niet aanwezig, dient het afval buiten het terrein op daartoe bestemde plaatsen gedeponeerd te
worden.
7. Veiligheid
7.1. Zij, die zich op het terrein van de vereniging bevinden, dienen zich bekend te hebben gemaakt met de plaats en werking
van de nooduitgangen en van de blusapparatuur.
7.2. Indien op het terrein brandbestrijdingsoefeningen worden gehouden, zijn alle aanwezigen, mits daartoe opgeroepen,
verplicht deze bij te wonen en er aan mee te werken.
7.3. In verband met brandgevaar is het niet toegestaan om zich al rokend over het terrein te bewegen. Roken is uitsluitend
toegestaan:
7.3.1. op het terras
7.3.2. op de kampeerplaatsen mits met een deugdelijke asbak binnen handbereik.
7.4. Het gebruik van met kolen en/of hout gestookte barbecues is niet toegestaan.
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7.5. Het maken van kampvuren is niet toegestaan met uitzondering van het gebruik van de door het bestuur aangewezen
kampvuurplaats. Voor het gebruik hiervan dient men zich te houden aan het door het bestuur opgesteld reglement
“Vuurplaats”, dat hangt op het publicatiebord in de hal.
7.6. Indien door de plaatselijke verantwoordelijke brandweer een zogenaamde ‘fase 2’ kenbaar gemaakt wordt, is het
verboden om op de kampeerplaatsen mobiele kooktoestellen, waaronder ook gasgestookte barbecues vallen, te
gebruiken. Met deze mobiele kooktoestellen mag dan wel op het betegelde terras gekookt worden of men kan gebruik
maken van de gastenkeuken bij de afwasplaats. Ingebouwde kooktoestellen in vouwwagens, caravans of campers
kunnen wel gebruikt worden.
8. Geluid
8.1. Het ten gehore brengen van geluiden of muziek door middel van elektrisch en/of mechanisch versterkte instrumenten of
apparaten is niet toegestaan.
8.2. Ieder bestuurslid is bevoegd voor bepaalde activiteiten uitzonderingen op het gestelde in lid 1 toe te staan, onder het
stellen van voorwaarden ten aanzien van plaats, tijd en volume.
8.3. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op opgestelde kampeermiddelen, mits het geluid niet waarneembaar is voor
medekampeerders.
9. Terreinonderhoud
9.1. Het is niet toegestaan grond te verplaatsen zonder toestemming van het bestuur.
9.2. Het is evenmin toegestaan bomen of andere beplantingen aan te brengen, te verwijderen of te snoeien zonder toestemming
van het bestuur of de groencommissie.
9.3. De begroeiing dient onder alle omstandigheden te worden ontzien en gespaard.
9.4. Tuin- en ander gereedschap van de vereniging dient na gebruik door de gebruiker direct te worden gereinigd en
opgeborgen in de daarvoor bestemde ruimte.
9.5. Voor schade en/of letsel opgelopen door of ten gevolge van gebruik van gereedschappen van de vereniging aanvaardt de
vereniging geen aansprakelijkheid.
9.6. Het is verboden achter of op wallen die op het terrein van de vereniging zijn opgeworpen, te lopen, noch is het toegestaan
in het talud van die wallen te graven, tenzij met toestemming van het bestuur.
9.7. Terreinwerkzaamheden dienen te geschieden volgens door het bestuur te geven aanwijzingen.
9.8. Het gebruik van machines en motorisch of elektrisch aangedreven gereedschap is voorbehouden aan leden van de
Groencommissie en de Technische commissie.
Deze commissies kunnen overige leden aanwijzen die voor en namens die commissies, ten behoeve van uit te voeren
werkzaamheden, de bedoelde machines mogen bedienen.
10. Huisdieren
10.1. Huisdieren, waaronder worden verstaan honden, katten en dergelijke, worden gedurende het gehele jaar slechts
aangelijnd toegelaten.
10.2. Huisdieren dienen buiten het terrein uitgelaten te worden. "Ongelukjes" op het terrein dienen door de houder van het
betreffende huisdier direct te worden verwijderd.
10.3. Indien een huisdier zich hinderlijk of gevaarlijk gedraagt, wordt het de toegang tot het terrein ontzegd.
10.4. Dieren, waaronder tevens worden verstaan huisdieren en kleinvee, zoals cavia's, hamsters, konijnen en dergelijke,
alsmede vogels, mogen in geen enkel geval meegenomen worden naar, respectievelijk toegelaten worden tot:
10.4.1. sanitaire ruimten en/of voorzieningen
10.4.2. openbare ruimten, zoals het dagverblijf, de huurhut, het terras en de zonnewei
10.4.3. voor recreatieve doeleinden bestemde baden.
11. Toiletemmers
11.1. Het ledigen van toiletemmers en dergelijke dient op de daartoe bestemde plaats te geschieden.
11.2. In de toiletemmers en dergelijke mogen alleen biologisch afbreekbare middelen worden gebruikt.
12. Gebruik opstallen
12.1. Het bewaren van privé-bezittingen op het terrein, anders dan in een kampeermiddel, is uitsluitend toegestaan met
toestemming van het bestuur.
12.2. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor privé-bezittingen van leden en gasten, noch voor hun kampeeren/of vervoermiddelen.
13. Keukens
13.1. De gastenkeuken is in hoofdzaak bestemd voor kampeerders die over beperkte kookfaciliteiten beschikken en dient na
gebruik in schone staat achtergelaten te worden.
13.2. De keuken in het dagverblijf is bestemd voor verenigingsactiviteiten.
14. Afsluiten
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14.1. Degene, die het terrein als laatste verlaat controleert of gas- en waterkranen alsmede elektrische voorzieningen in de
gemeenschappelijke ruimtes zijn (af)gesloten. Ook de opstallen dienen te worden afgesloten.
14.2. Ieder die gebruik maakt van de toegangspoort is verplicht deze af te sluiten. Alle cijfers van deuren die met een cijferslot
zijn beveiligd, dienen bij vertrek in de nulstand te worden gezet.
15. Kamperen
15.1. Om te kamperen is vooraanmelding gewenst.
15.2. Kampeermiddelen mogen alleen worden opgezet na overleg met het dienstdoend lid van de kampeerdienst of diens
vervanger.
15.3. Kampeerders worden geregistreerd in het nachtregister als gevolg van de gemeentelijke eisen ten aanzien van
toeristische overnachtingen.
15.4. Tussen 23.00 en 07.00 uur dient er rust te heersen op het terrein.
15.5. Het is aan leden toegestaan, om éénmaal in het voorseizoen en éénmaal in het naseizoen, niet in de maanden juli en
augustus, het kampeermiddel maximaal 16 aaneengesloten dagen op het terrein te laten staan, mits in het weekeinde
tenminste één overnachting plaatsvindt.
15.6. Indien de kampeerdienst oordeelt dat de bezetting op het terrein het toelaat, kan van deze regeling, ook in de maanden
juli en augustus, door zowel leden als gasten, éénmaal gebruik worden gemaakt.
15.7. Naast het bepaalde in 16.5. kunnen leden (en hun kinderen en kleinkinderen), die tijdens Pinksteren komen kamperen het
kampeermiddel vanaf het weekend voorafgaand aan Hemelvaartsdag tot en met tweede Pinksterdag op het terrein laten
staan, mits het kampeermiddel in de weekeinden en op Hemelvaartsdag bewoond wordt.
16. Kampeermiddelen.
16.1. Het bestuur is gerechtigd kampeermiddelen op het terrein te weigeren, respectievelijk van het terrein te doen
verwijderen, op kosten van de eigenaar, als de staat van onderhoud, de uitvoering of de afmetingen niet overeenkomt
met de voor het verenigingsterrein te stellen eisen.
16.2. Kampeermiddelen langer dan 7,00 meter lengte (inclusief dissel) en/ of hoger dan 2,80 meter worden niet toegelaten.
16.3. Kampeerders met een seizoenplaats dienen in hun kampeermiddel een in deugdelijke staat verkerend gevuld
brandblusapparaat voor gebruik gereed te hebben. Dergelijke apparaten dienen op eigen kosten te worden aangeschaft
en moeten eenmaal per twee jaar gecontroleerd worden door een erkend bedrijf of door de vereniging in de oneven
jaren aangeboden keuring op het terrein.
16.4. De gas- en elektrische installaties in het kampeermiddel moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Houders van
seizoenplaatsen zijn verplicht om de gasinstallatie van hun kampeermiddel, één maal per twee jaar, te laten keuren door
een BOVAG erkend bedrijf of door de vereniging in de oneven jaren aangeboden keuring op het terrein.
17. Seizoenplaatsen.
17.1. Leden die in het voorafgaande seizoen niet beschikten over een seizoenplaats en deze voor het komende seizoen wensen
aan te vragen, dienen dit schriftelijk te doen vóór 1 december van het jaar voorafgaande aan dat kampeerseizoen. Leden
die reeds een seizoenplaats hebben en daarvan geen gebruik meer willen maken, dienen dit vóór 1 december aan het
bestuur mede te delen.
17.2. Toewijzing van seizoenplaatsen geschiedt - mits conform lid 17.1 aangevraagd - als volgt:
17.2.1. eerst komen in aanmerking zij die al een seizoenplaats hadden in het juist verstreken seizoen;
17.2.2. Daarna worden leden benaderd die hebben aangegeven een andere plaats te willen kiezen. Zij staan op de
Interne Verhuislijst.
17.2.3. Vervolgens komen in aanmerking leden, in de volgorde van binnenkomst van hun verzoek.
17.2.4. Als niet alle aanvragers voor een seizoenplaats in aanmerking kunnen komen wordt een wachtlijst aangelegd
en gepubliceerd, gerangschikt naar de volgorde van indiening van het verzoek als aangegeven in 17.2.3.
17.3. Indien een seizoenplaats wegens vakantie of anderszins leegstaat, is de kampeerdienst gerechtigd deze plaats te
gebruiken voor losse kampeerders, leden of gasten.
17.4. Houders van een seizoenplaats mogen hun kampeermiddel of seizoenplaats enige tijd aan andere bezoekers ter
beschikking stellen, mits met toestemming van de kampeerdienst en mits die bezoekers aan de vereniging het normale
kampeergeld betalen, zonder rekening te houden met de bijdrage die de seizoenplaatshouder al levert.
17.5. Houders van seizoenplaatsen hebben corveeplicht met betrekking tot het schoonhouden van de hut en de sanitaire
voorzieningen, volgens rooster en volgens aanwijzingen door of namens het bestuur te geven.
17.6. Het bijplaatsen van kindertentjes is slechts toegestaan na overleg met de kampeerdienst.
17.7. Buiten het kampeerseizoen mogen geen luifels en/of voortenten aan de caravans bevestigd zijn. Achterblijvende
eigendommen dienen zoveel mogelijk uit het zicht op de seizoenplaats opgeborgen te worden.
17.8. Houders van een seizoenplaats zijn verplicht om tenminste 8 weekeinden met één overnachting te kamperen. Als
alternatief kan men kiezen voor minimaal vier weekeinden, aangevuld met tien overnachtingen gedurende midweken.
(of vijf weekeinden, aangevuld met acht overnachtingen gedurende midweken; zes weekeinden, aangevuld met zes
overnachtingen gedurende midweken; zeven weekeinden, aangevuld met vier overnachtingen gedurende midweken).
17.9. Houders van een seizoenplaats kunnen in voorkomende bijzondere omstandigheden, voor de maximale duur van één
seizoen het bestuur om ontheffing verzoeken van het gestelde in art. 17.8.
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17.10. Indien een ontheffing verleend wordt conform art. 17.9 blijft de houder van de seizoenplaats ervoor verantwoordelijk
dat op zijn ingeroosterde weekeinden de corveetaken verricht worden.
17.11. De verhoogde contributie voor een seizoenplaats omvat de gezinssituatie als op 1 januari van het kalenderjaar
omschreven in de ledenadministratie (Banster).
Te weten: een of twee volwassen Gelreleden en de eventuele gezinsleden jonger dan 18 jaar. Alle andere personen zijn
gastkampeerders en dienen het normale kampeertarief te betalen.
17.12. Zachtheidsclausule betreffende art. 17.11: Als de tweede volwassene op 1 januari van het kalenderjaar kandidaatlid is,
vervalt de verplichting tot het betalen van gastentarief voor elke overnachting vanaf het moment dat zij/hij gewoon
Gelrelid wordt.

