
Huishoudelijk Reglement Survivalrun Trajectum

Het doel van dit huishoudelijk reglement is duidelijk op schrift stellen wat de regels zijn binnen
Survivalrun Trajectum, inzake lidmaatschap, trainingen, algemene gedragsregels, etc. Zowel het
bestuur als de leden kunnen hier op terugvallen.

Lidmaatschap
1. Om lid te worden dient men het inschrijfformulier in te vullen.
2. Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en half jaarlijks stilzwijgend

verlengd.
3. Geïnteresseerden in de sport krijgen de mogelijkheid tot het vrijblijvend bijwonen van

proeftrainingen gedurende maximaal 2 weken, daarna dienen zij, om meer trainingen te
kunnen volgen, lid te worden van de vereniging.

4. De lidmaatschapsperiode is al volgt ingedeeld;
- Periode 1: 1 augustus tot en met 31 januari
- Periode 2: 1 februari tot en met 31 juli

5. Lidmaatschap kost €60 per half jaar. Wanneer je in de periode november tot en met januari
OF mei tot en met juli lid wordt bedragen de lidmaatschapskosten voor die periode € 30. Het
lidmaatschap wordt tweemaal per jaar afgeschreven (begin februari en begin augustus). Bij
inschrijving op een later moment in de lopende periode wordt de contributie aan het eind
van de maand van inschrijving geïnd.

6. Mocht er niet tijdig aan de betalingsverplichting van de contributie voldaan worden door een
lid dan zal er een aanmaning van de penningmeester volgen. Wordt er daarna nog niet
betaald, dan heeft het bestuur recht om het lidmaatschap van het betreffende lid te
ontbinden.

7. Opzegging van het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per e-mail, uiterlijk een
maand voor de start van een nieuwe periode. De opzegging gaat in bij de start van de nieuwe
periode.

8. Ieder lid is verplicht zich ook individueel in te schrijven bij de Survival Bond Nederland (SBN).
De SBN stelt een SBN-lidmaatschap verplicht wanneer je bij een bij de SBN aangesloten
trainingsgroep traint. Survivalrun Trajectum is als trainingsgroep aangesloten bij de SBN.

Eigen risico en aansprakelijkheid
1. Door inschrijving bij de SBN is een lid te allen tijde tijdens trainingen op de baan verzekerd

voor ongevallen en aansprakelijkheid.
2. Deelname aan alle activiteiten en trainingen van Survivalrun Trajectum zijn op eigen risico.
3. De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden bij ongelukken op en

rondom de hindernisbaan. Survivalrun Trajectum kan nimmer aansprakelijk worden gesteld
voor de door hem/haar of derden toegebrachte schade, behoudens in, aan de vereniging toe
te rekenen gevallen waarin met opzet of door grove schuld is gehandeld of nagelaten. Door
het inschrijfformulier volledig in te vullen gaan de leden akkoord met de bovengenoemde
eigen risicoverklaring.

Trainingen
1. De trainingstijden zijn als volgt:

- Maandag 19.00-21.00 uur
- Woensdag 19.00-21.00 uur

2. Een lid is niet verplicht tot het volgen van alle trainingen.
3. Tijdens de training heeft de hoofdtrainer de leiding.
4. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers van Sportcentrum Olympos.



5. Gezien Survivalrun Trajectum traint op het terrein van Sportcentrum Olympos zijn we
gebonden aan de openingstijden van Sportcentrum Olympos. Wanneer Sportcentrum
Olympos gesloten is is het niet toegestaan om te trainen.

6. Bij gebrek aan trainers wegens vakantie in de zomerperiode (juli en augustus) kan het
voorkomen dat er deze maanden geen trainer aanwezig is tijdens de bovengenoemde
trainingstijden. De trainingen gaan dan door zonder aanwezigheid van een trainer.

Introducés
1. Introducés zijn personen die je eenmalig een keer wilt laten zien wat survivalrun in Utrecht

inhoudt.
2. De introducé mag eenmaal meetrainen onder begeleiding van het lid die de introducé

meeneemt. Het lid geeft zelf ‘training’ aan de introducé, hier is geen trainer voor beschikbaar.
De voorkeur is om de introducé tijdens trainingstijden mee te nemen.

3. Een lid mag maximaal twee introducés tegelijkertijd meenemen.
4. Je kunt het hele jaar door introducés meenemen.
5. Introducés zijn niet verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering en

ongevallenverzekering van de SBN. Introducés trainen op eigen risico.

Zelfstandig trainen
1. Trainen buiten de trainingstijden is alleen toegestaan als je lid bent van Survivalrun

Trajectum.
2. Alleen trainen of in het donker trainen is niet toegestaan. De verlichting mag niet aangezet

worden tijdens zelfstandige trainingsmomenten.
3. Buiten trainingstijden is het niet toegestaan om de volgende onderdelen te oefenen:

- Boogschieten
- Hakken
- Zagen

Hindernisbaan
1. Materialen dienen gebruikt te worden waarvoor ze bedoeld zijn (bij twijfel kun je hierover

geïnformeerd worden door het bestuur).
2. Het met opzet beschadigen van materialen is niet toegestaan.
3. Schade aan de hindernissen dient gemeld te worden bij het bestuur.
4. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de zekertouwen (ook wel veiligheidstouwen)

tijdens het klimmen van een hindernis.
5. Er mag geen gebruik gemaakt worden van de sportvelden en materialen van Sportcentrum

Olympos. Er kan hardgelopen worden op het pad achter de hindernisbaan, de driehoek ten
zuidwesten van het voetbalveld, het bos aan de lange zijde van het voetbalveld (tegenover de
hindernisbaan) en in het bos naast de hindernisbaan.

Uitgave- en tekenbevoegdheid
1. Om het aangaan van financiële verplichtingen te reguleren volgt onderstaand wie welke

uitgaven mogen doen. Dit geldt alleen voor uitgaven die niet vooraf begroot zijn:
- €0,- tot en met €100,-
Deze uitgaven kunnen gedaan worden door ieder bestuurslid of ieder lid van de vereniging
na mondelinge goedkeuring van de penningmeester. Bij de declaratie dient een kassabon
ingeleverd te worden.
- €100,- tot en met €1000,-
Deze uitgaven kunnen gedaan worden door ieder bestuurslid of ieder lid van de vereniging na
schriftelijke goedkeuring door het voltallige bestuur. De bestelling/ betaling dient door een
van de bestuursleden uitgevoerd of ondertekend te worden.



- €1.000,- en groter
Deze uitgaven dienen door de algemene ledenvergadering te worden goedgekeurd.

Algemene gedragsregels
1. Leden zullen de statuten en reglementen van de vereniging naleven en de belangen van de

vereniging in het algemeen niet schaden.
2. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden

geschorst als het lid bij herhaling zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakomt of door
handelingen of gedrag de belangen van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen.

3. Het lid dat op de hoogte is gesteld van zijn of haar schorsing kan binnen één maand na ingang
van schorsing in hoger beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering en daar verweer
voeren. Gedurende de beroepstermijn en het beroep blijft het lid echter geschorst.

4. Een ieder dient zich te onthouden van gedrag dat als onbehoorlijk zou worden beschouwd.
5. Op de trainingslocatie dient eigen afval opgeruimd te worden.
6. Drugs en/of alcohol in combinatie met gebruik van de materialen zijn niet toegestaan.

Slotbepalingen
1. Het bestuur beslist in die gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet.
2. Bij een verschil of onduidelijkheid van opvatting over de uitleg van de bepalingen van dit

Huishoudelijk Reglement beslist het bestuur.


