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Onderwerp Addendum bij het Reisreglement Twinning Vereniging Graft-De Rijp  

 van 1 maart 2010. 

 

Voor de Jubileumuitwisseling naar Chalfont Saint Giles van donderdag 6 tot en met maandag 10 juni 2019, 

geldt mogelijk maximum aantal deelnemers en een beperkt aantal huisvestingsmogelijkheden. In verband 

hiermee heeft het bestuur van de vereniging, voor deze jubileumuitwisseling, in afwijking van en ter 

aanvulling op het gestelde in de punten 6 en 7 van het Reisreglement Twinning Vereniging Graft-De Rijp 

van 1 maart 2010, de volgende deelnameregels vastgesteld: 

1 Indien er door de Engelse Twinning een maximum aantal deelnemers aan deze uitwisseling gesteld 

wordt, dan gaan leden voor niet-leden. Indien het aantal leden groter is dan het maximum aantal 

deelnemers dat gesteld is, zal via loting door het bestuur van onze eigen vereniging bepaald worden 

wie aan de reis deel kunnen nemen.  

 

2 In het geval er, na toepassing van het gestelde onder 1, meer aanmeldingen dan 

huisvestingsmogelijkheden zijn, zullen een of meer personen extern (bijvoorbeeld in een hotel) 

ondergebracht worden. Minder leuk natuurlijk, maar als wij zoveel mogelijk mensen de gelegenheid 

willen bieden om mee te gaan, is dit naar onze mening de beste optie. 

 In het geval er dus meer aanmeldingen dan huisvestingsplekken zijn zal, na overleg met het Engelse 

Twinningbestuur, via loting door onze eigen Twinning, bepaald worden wie er extern gehuisvest 

gaat worden. Het is dus niet mogelijk om zelf huisvestingsafspraken met Engelse Twinners te 

maken, daar deze, in het geval van een onverhoopt “ongunstige” loting, niet gerealiseerd kunnen 

worden. 

3 Een persoon die als gevolg van het onder 1 gestelde niet aan de reis zal kunnen deelnemen, wordt 

desgewenst op een reservelijst geplaatst. Ook hier geldt dat leden vóór niet-leden gaan. 

Het gestelde in artikel 8 van het Reisreglement Twinning Vereniging Graft-De Rijp van 1 maart 2010 blijft 

onverkort van kracht. 

Aangezien het bestuur, om organisatorische redenen, tijdig inzicht wil hebben in het aantal leden dat aan 

deze uitwisseling deel wil gaan nemen, dient de aanmelding voor 1 mei 2019 plaats te vinden. De 

aanmeldingen die voor de hierboven vermelde datum zijn binnengekomen, zullen volgens de hierboven 

vermelde huisvestingsregels verwerkt worden.  

Nadien ontvangen aanmeldingen of aanmeldingen van niet-leden, zullen naar beschikbaarheid van 

huisvestingsplaatsen, al dan niet na loting, toegewezen worden. 

 

Het bestuur van de vereniging. 


