
 

 

Huisregels en beleid activiteiten 

Wijk en Speeltuinvereniging Gerard Dou Huizum West (verder genoemd "de vereniging") vindt het belangrijk dat 

het voor deelnemers en/of bezoekers duidelijk is welke voorwaarden en regels gelden. 

In ons privacy beleid vindt u specifiek informatie over de AVG. Hierin leest u hoe wij uw persoonsgegevens registreren 

en hoe wij omgaan met het gebruik van beeldmateriaal. 

Bij deelname aan activiteiten en of het betreden van de speeltuin gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. 

Huisregels 

1. Volg ten alle tijden de aanwijzingen van de vrijwilligers / bestuur van de wijkvereniging op. 

2. Het bestuur en of de dienstdoende verantwoordelijke mag de toegang tot de speeltuin en/of een activiteit 

ontzeggen zonder opgaaf van reden. 

3. Voor de bestuurders van de vereniging geldt dat ze ook het regelement van onze wijkvereniging dienen op te 

volgen. Het is mogelijk dat er een toegangscontrole met legitimatie plaatsvindt. 

4. Er geldt een verbod op wapens in ons pand en op onze parkeerplaats. 

5. Er geldt een verbod op drugs in ons pand en op onze parkeerplaats.  

6. Er zijn geen ongewenste intimiteiten geoorloofd. 

7. Iedereen dient met respect en gelijk behandeld te worden en daarvoor wordt agressie en discriminatie niet 

getolereerd.  

8. We hopen dat iedereen een fijne tijd heeft in onze wijkvereniging, zodoende dat er geen hinderlijk gedrag 

geaccepteerd wordt.  

9. We vragen u zich correct te kleden wanneer u naar onze wijkvereniging komt. (Ook kinderen zijn in onze 

wijkvereniging welkom) 

10. Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen in ons wijkgebouw.  

11. Wij verzoeken u niet te roken op ons terrein. Hier geldt een algeheel rookverbod. 

12. Glaswerk mag het gebouw niet verlaten.  

13. We vragen u om rekening te houden met onze buren en uw geluid te beperken wanneer u ons bezoekt, buiten 

gaat roken of wanneer u weer naar huis gaat.  

14. Huisdieren zijn binnen niet toegestaan, mits toestemming van het bestuur.  

15. Schade veroorzaakt door gebruiker of bezoeker komt voor rekening van de veroorzaker. 

16. Deelname aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. 

17. Heeft u tickets aangeschaft en/of entree betaald voor een activiteit dan vindt er op geen enkele wijze restitutie 

plaats. Ook niet als u op verzoek van het bestuur en/of dienstdoende vrijwilliger wordt verzocht het gebouw 

en/of speeltuin te verlaten. 

18. Indien in de regels van een activiteit en of onze huisregels een situatie niet is beschreven dan beslist op dat 

moment het bestuur en/of de dienstdoende verantwoordelijke. 

 

    

Deze huisregels en dit beleid is d.d. 1 mei april 2019 vastgesteld door het bestuur. 


