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1. Lidmaatschap 
1.1. Leden van de vereniging ValtJeMet Survival Runners (hierna genoemd VJM ) moeten minimaal 8 

jaar oud zijn. Datum van verjaardag is hiervoor bepalend. 

1.2. Leden met een leeftijd tot en met 12 jaar trainen uitsluitend onder begeleiding van een 

verantwoordelijk vertegenwoordiger. Deze laatste hoeft geen lid te zijn. Indien de ouder of 

voogd geen lid is, mag deze niet meetrainen maar alleen ondersteuning bieden om de veiligheid 

van zijn of haar kind te garanderen. 

1.3.  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd . 

1.4. VJM stelt haar leden verplicht om naast het lidmaatschap van ValtJeMet lid te worden van 

Survivalbond Nederland (hierna genoemd SBN). Leden van SBN zijn altijd verzekerd voor 

ongevallen tijdens trainingen op officieel door de SBN goed gekeurde trainingslocaties en binnen 

de trainingstijden zoals die bij de SBN bekend zijn.   

1.5.  Het is een lid van VJM niet toegestaan om ‘niet leden’ mee te nemen naar een training met het 

doel deze persoon of personen te laten deelnemen aan die training. 

1.6. Het is een lid van VJM niet toegestaan om buiten de officiële trainingsuren te gaan trainen. 

1.7. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden 

verkregen. 

1.8. Niet leden  kunnen een aspirantlidmaatschap aanvragen via de survivalbond 

https://survivalrunbond.nl/lid-worden/ 

1.9. Aspirant leden van de SBN kunnen in overleg met de secretaris via info@valtjemet.nl een 

proeftraining aanvragen deze is 1 maand geldig. 

 

2. Trainingstijden 

2.1. De officiële trainingstijden zijn de trainingstijden zoals die door het bestuur vastgesteld zijn en 

zoals die bij de SBN bekend zijn. Deze tijden worden middels de website en nieuwsbrief naar de 

leden gecommuniceerd. 

2.2. Het bestuur houdt zich het recht voor deze trainingstijden aan te passen als daar aanleiding voor 

is. 

 

3. Trainen  
3.1. Het bestuur van VJM zorgt ervoor dat op trainingstijden de trainingsbaan op tijd geopend en 

gebruiksklaar is. 

3.2.  Trainingen worden door de leden zelf en in onderling overleg verzorgd.   

3.3. Wanneer mogelijk wordt een training op papier aangeleverd . 

3.4. Men dient minimaal met twee (2) personen aanwezig te zijn tijdens trainingen op de trainingsbaan.  

 

4. Trainingsterrein  
4.1. VJM dient ervoor te zorgen dat het trainingsterrein in goede staat verkeert en er op een gepaste 

manier gebruik van gemaakt wordt. 

https://survivalrunbond.nl/lid-worden/
mailto:info@valtjemet.nl
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4.2. Het aanwezig zijn op en gebruik maken van het trainingsterrein is geheel voor eigen risico. 

4.3. Bij alle activiteiten, handelingen en gebeurtenissen dient immer veiligheid in acht te worden 

genomen. 

4.4. Bij code rood wordt er niet getraind op de baan en mag men niet aanwezig zijn op het 

trainingsterrein. 

4.5. tijdens Onweer en bliksem wordt er niet getraind op het trainingsterrein. 

 

5. Contributie 

5.1. De leden zijn gehouden tot het betalen van de contributie, die door de ALV vastgesteld is.De 

leden zijn daartoe in de categorieën jeugd (t/m 17 jaar) en volwassenen (18 jaar en ouder) 

ingedeeld. 

5.2. De contributie wordt per kwartaal per automatische incasso geïnd.   

5.3. Nieuwe leden betalen contributie voor dat deel van het jaar dat ze lid zijn. 

5.4. Leden kunnen een aanvraag voor een betalingsregeling, met betrekking tot het voldoen van de 

contributie, schriftelijk of per mail indienen bij het bestuur. 

 

6. Verplichtingen 

6.1. Leden zijn verplicht om adresveranderingen, ook tijdelijke, aan de secretaris door te geven. 

6.2. Leden van 18 jaar en ouder zijn verplicht om minimaal één dagdeel per jaar beschikbaar te zijn 

voor activiteiten die de club ten goede komen. 

 

7. Aansprakelijkheid 

7.1. Noch de grondeigenaar, het bestuur, bestuursleden, trainers, commissieleden en vrijwilligers 

kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade op welk wijze dan ook die 

voortvloeit uit activiteiten die door VJM zijn georganiseerd en/of plaatsvindt op het 

trainingsterrein. Dit geldt met name ook voor letselschade. 

7.2. Alle activiteiten die buiten de trainingsbaan plaatsvinden vallen buiten de aansprakelijkheid van  

VJM. 

 

8. Kostenvergoedingen en financiën 

8.1. Aan de leden van VJM wordt geen kosten vergoed, behalve wanneer kosten zijn gemaakt voor 

aanschaf van materiaal of voor het beheer en/of het onderhoud van het trainingsterrein. Te 

maken kosten dien vooraf bij het bestuur kenbaar te worden gemaakt.   

8.2. Er zullen geen betalingen buiten de officiële en enige boekhouding om worden gedaan. 

8.3. Niemand van het bestuur kan door de leden aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of 

diefstal van verenigingseigendommen, tenzij er sprake is van grove nalatigheid. 

8.4. Transacties vallen onder verantwoordelijkheid van VJM. 
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8.5. Bij opheffing van de vereniging wordt het saldo van de vereniging gedoneerd aan de Stichting 

Survivalrun Westerbork. Mocht de Stichting Survivalrun Westerbork niet meer bestaan ten tijde 

van de opheffing van de vereniging, dan worden tegoeden hoofdelijk verdeeld over de leden. 

 

9. Algemene bepaling 

9.1.In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

9.2.Leden dienen de voor hen geldende regelgeving (SBN)  met betrekking tot de survivalsport te 

kennen. Daarbij moet met name gedacht worden aan hoogte van de te nemen/ trainen 

hindernissen en zwaarte lasten. 

9.3.Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 3 jaar, waarbij verlenging mogelijk is en 

bestuursleden voor een onbeperkt aantal keer herkozen kunnen worden 

9.4.Bestuursleden worden gekozen op voordracht van het bestuur met instemming van de algemene 

ledenvergadering. 

9.5.Jaarlijks zal er door het bestuur een algemene ledenvergadering uitgeschreven worden. 

9.6.leden en familie van leden van VJM  gedragen zich ten aller tijde sportief tegen mede sporters, 

juryleden en organisatie. 

 

 

 

 

 

 


