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Deze regels zijn algemene richtlijnen waaraan iedereen zich dient te houden
LAWAAI
Het produceren van ernstig lawaai is verboden. Overlast door muziek e.d. is niet toegestaan.
Tussen 22.00 uur en 07.00 uur dient er op het terrein specifiek rust in acht genomen te
worden. Wordt een feest voor eigen leden gegeven, dan wordt vooraf overlegd met andere
gebruikers en de directe buren.
WERKZAAMHEDEN
Alle lawaai producerende werkzaamheden, zoals slijpen, schuren enz. dienen bij voorkeur in
de accommodatie te geschieden. De deuren dienen zoveel mogelijk i.v.m. lawaaioverlast
gesloten te zijn. In de veldloods is het dan ook niet mogelijk zulk soortige werkzaamheden uit
te voeren, mede vanwege de opslag van gevaarlijke stoffen.
OPEN VUUR
Open vuur is alleen toegestaan op de kampvuurlocatie volgens de voorschriften van de
vergunning. In en voor de veldloods is open vuur verboden, i.v.m. opslag van gevaarlijke
stoffen. Gebruik vuurkorf is toegestaan op het grind (dus niet op het gras of voor de veldloods).
GEBRUIK KAMPVUURPLAATS
- Bij gebruik kampvuurplaats voorwaarden naleven uit stookvergunning.
- Kampvuren mogen enkel gehouden worden in de kampvuurkuil, binnen de metalen ring.
- Het aanleggen, stoken of hebben van een kampvuur/vreugdevuur mag uitsluitend
plaatsvinden onder voortdurend toezicht van een meerderjarige persoon.
- Stoken dient beheersbaar te gebeuren waarbij de vlammen niet hoog opslaan. Een
kampvuur is te groot wanneer men door de hitte niet meer in de kampvuurkuil kan zitten.
Tegen grote vuren is de kampvuurkuil niet bestand.
- Het vuur mag niet onbeheerd achtergelaten worden voordat het gedoofd is.
- Stoken mag alleen met schoon hout, briketten of houtskool, andere zaken mogen niet op
het vuur (o.a. milieu belastende vloeistoffen als benzine)
- (As)resten worden daags na het gebruik van de kampvuurplaats opgeruimd.
SCHADE
Schade aan terrein of gebouw dient altijd direct te worden gemeld bij de beheerdersgroep. Dit
is uitermate belangrijk in verband met de aansprakelijkheid. Alle mogelijkheden dienen te
worden benut om dergelijke zaken te melden en nimmer te wachten.
AFVAL
Iedere vereniging is verantwoordelijk voor het afvoeren van zijn/haar afval. I.v.m. ongedierte
en hygiëne mag er nooit afval buiten worden opgeslagen, tenzij in een container.
HUISDIEREN
Huisdieren dienen op het terrein aangelijnd te zijn. Uitwerpselen worden door de dierenbezitter
direct opgeruimd.
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OPSLAG BUITENTERREIN/PARKEERTERREIN
Het is niet toegestaan op het buitenterrein materiaal/materieel op te slaan. Dit geldt ook voor
de parkeerplaats.
BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van het terrein, tot aan de roldeuren, dient ten alle tijden gegarandeerd te
zijn.
HET PARKEREN VAN AUTO'S, MOTOREN EN (BROM) FIETSEN.
Het parkeren van auto's dient te geschieden op het parkeerterrein. Laden en lossen is voor
korte tijd toegestaan. Motoren en (brom) fietsen - op slot - dienen geplaatst te worden in
daartoe aanwezige stalling. Geen fietsen tegen de muren of dergelijke, maar in het fietsenrek.
De brandweerbron moet altijd vrij bereikbaar zijn.
SCHOONHOUDEN BUITENTERREIN
Eenieder is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het buitenterrein. In het bijzonder die
vereniging die gebruik heeft gemaakt van het buitenterrein.
AFSLUITEN TERREIN
Bij het verlaten van het terrein, eerst controleren of er niemand meer aanwezig is op het
terrein, daarna dienen beide aanwezige poorten, goed afgesloten te worden.
BEHEERDERS:
DRG: Thom Bijkersma 06-51266885
KAKO: Jasper Kop 06-12287675
RBO: Jeroen v Antwerpen 06-13793230

