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Reisreglement Twinning Vereniging Graft-De Rijp

De vereniging heeft tot doel het bevorderen en begeleiden van vriendschap en begrip tussen
de ingezetenen van Graft-De Rijp en andere plaatsen in Europa. Binnen deze doelstelling
organiseert de vereniging reizen naar de zustergemeenten Chalfont St. Giles (CSG) en
Trzcińsko Zdroj (TZ). Kenmerkend voor deze reizen is dat deelnemers gehuisvest worden bij
leden van onze zusterverenigingen en deelnemen aan een gezamenlijk programma.
Om de reizen soepel te laten verlopen zijn de volgende huisregels van toepassing:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Alle leden van de vereniging zijn in principe gerechtigd in te schrijven op de reizen die
ondernomen worden. De periode van inschrijving wordt per keer door het bestuur
bepaald.
Om problemen met huisvesting te voorkomen is het aantal deelnemers voor reizen
naar CSG gelimiteerd tot 40 en voor TZ 36. Van deze aantallen kan, in overleg tussen
het bestuur van de vereniging en het bestuur van de zustervereniging, afgeweken
worden.
Individuele reizen boven dit aantal vormen een extra belasting voor het
huisvestingscomité van de betreffende zustervereniging en moeten daarom afgeraden
worden.
Alleen ondertekende inschrijfformulieren en inschrijfformulieren die via de website van
de vereniging aangemaakt zijn voor de reis, worden in behandeling genomen; per
inschrijfformulier kan één gezin (met eventueel inwonende kinderen) of een deelnemer
en een reisgenoot worden opgegeven.
Personen die op eigen gelegenheid naar de zusterdorpen afreizen en zich niet door
middel van een inschrijfformulier hebben aangemeld worden niet beschouwd als
deelnemer van een evenement van de Twinning Vereniging. Dit geldt zowel voor de
reis als voor de evenementen tijdens het verblijf.
Indien zich op de sluitingsdatum meer personen hebben ingeschreven dan hierboven
vermeld, zal door twee onpartijdige personen een trekking plaatsvinden. De personen
die uitgeloot worden, komen op de wachtlijst te staan.
De eerstvolgende keer hebben deze personen voorrang mits zij zich opnieuw
inschrijven.
De volgende personen hebben voorrang bij inschrijving mits zij zich tijdig inschrijven:
Algemeen:
- ereleden met hun partner;
- 3 bestuursleden met hun partner;
- winnaars van een quiz;
- personen die voor een eerdere reis uitgeloot zijn, zoals gesteld onder de punten 6.
en 7. ;
- leden die, bij een voorinventarisatie door het bestuur van de vereniging, hun
interesse kenbaar hebben gemaakt voor een ‘bijzondere reis’ naar de
zustergemeente. Onder ‘bijzondere reis’ worden niet begrepen de hieronder
vermelde officiële gelegenheden en jubilea;
- leden ten opzichte van niet-leden.
www.twinningvereniginggraft-derijp.nl
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9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Bij officiële gelegenheden:
- de burgemeester;
- de bestuursleden met hun partner;
- ereleden met hun partner;
Bij jubilea:
- de bestuursleden met hun partner;
- ereleden met hun partner.
De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een geldig reisdocument, een
reisverzekering en zo gewenst een annuleringsverzekering.
Indien op enig moment tijdens de reis blijkt dat het reisdocument niet in orde is, dient
de deelnemer zelf, en voor eigen rekening, voor vervoer terug naar Graft-De Rijp zorg
te dragen.
Met uitzondering van het gestelde onder punt 13, dient de reissom uiterlijk 3 weken
voor aanvang van de reis te zijn ontvangen door de penningmeester van de vereniging.
a Bij afmelding binnen drie weken voor aanvang van de reis, vindt geen restitutie van
de reissom plaats;
b Indien het bedrag van de reissom op het onder (a) genoemde moment nog niet, of
nog niet volledig aan de vereniging is voldaan, is de deelnemer gehouden deze
alsnog volledig aan de vereniging te voldoen;
c In het geval van bijzondere omstandigheden kan het bestuur besluiten tot gehele of
gedeeltelijke restitutie van de reissom. De beoordeling hiervan is aan het bestuur
van de vereniging.
In het geval dat het bestuur van de vereniging de reis als een ‘Bijzondere Reis’
bestempelt, wordt de termijn genoemd onder de punten 11 en 12, gesteld op 8 weken.
Gelet op de oorsprong van de Twinning-gedachte wordt er naar gestreefd de
deelnemers steeds bij andere gastgezinnen onder te brengen.
Iedere deelnemer reist op eigen verantwoording en aansprakelijkheid. De vereniging is
niet aansprakelijk voor schade aan, of het zoekraken van, bagage of andere
persoonlijke eigendommen. Deelnemers beneden de 18 jaar mogen alleen aan de reis
deelnemen onder begeleiding van een volwassene. Deze begeleider is
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de minderjarige deelnemer.
Dit Reglement treedt in werking op 1 maart 2010 en treedt in de plaats van het voor die
datum van krachtzijnde reglement.
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