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Huishoudelijk Reglement.
Algemeen:
1. Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico. De Stichting is niet aansprakelijk voor
schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen. Zij is ook niet aansprakelijk voor op het
terrein opgelopen persoonlijk letsel indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de
speeltoestellen of eigen schuld.
2. Het betreden van het terrein houdt in, dat u dit reglement aanvaardt en na zult leven.
3. Het betreden en verlaten van het terrein dient te geschieden via de daarvoor bestemde
ingang(en).
4. Kinderen, jonger dan 6 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 16
jaar of ouder.
5. Donateurs zijn een belangrijke bron van inkomsten. Bezoekers kunnen zich aanmelden bij het
secretariaat voor een donateurschap. Donateurs kunnen geen rechten ontlenen aan het
donateurschap.
Openingstijden:
6. Het terrein is open van 9.30 uur tot zonsondergang.
7. Het bestuur kan besluiten, de speeltuin tijdelijk te sluiten. Dit is afhankelijk van het weer, de
veiligheid van het terrein en de staat van onderhoud van de toestellen. In deze periode kan er ook
onderhoud gepleegd worden.
8. Voor evenementen kan toestemming gevraagd worden de openingstijden te verlengen. Het
bestuur kan zonder opgaaf van reden de toestemming hiervoor weigeren.
9. Het is niet toegestaan deuren, poorten en/of openingen te hebben of te maken en te gebruiken,
die toegang tot het terrein geven, anders dan met schriftelijke toestemming van het bestuur. Er
mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van de officiële ingangen aan het Kochpad. Met
uitzondering van die personen, die hiervoor schriftelijk toestemming hebben gekregen van het
bestuur. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd, de toestemming in te trekken. De gemaakte
doorgang(en) zal (zullen) dan moeten worden dichtgemaakt.
Groepen:
Onder een groep wordt verstaan:
Een aantal personen dat door een belang, een beginsel of een taak verenigd is.
Entree:
10. Kinderen en begeleiders zijn geen entree verschuldigd bij individueel gebruik van het terrein.
11. Voor groepen kan een, door het bestuur te bepalen, bijdrage worden gevraagd.
12. Indien weersomstandigheden en/of andere situaties naar het oordeel van het bestuur aanleiding
geven tot mogelijke beschadigingen aan het terrein en/of haar inventaris, is het bestuur bevoegd
het terrein te sluiten, dan wel een persoon of personen de toegang te ontzeggen.

Groepsactiviteiten:
13. Groepsactiviteiten dienen minimaal twee dagen van te voren bij de Stichting aangevraagd te
worden met opgaaf van de activiteiten. De Stichting kan, zonder opgaaf van reden, toestemming
weigeren.
14. Groepen dienen het terrein zorgvuldig te gebruiken en voor geen andere doeleinden, als
waarvoor toestemming is verleend.
15. Groepen dienen geen overlast te veroorzaken aan spelende kinderen en overige gebruikers.
16. Groepen kunnen het terrein alleen gebruiken op tijdstippen, die door het bestuur zijn
goedgekeurd.
17. Het bestuur kan, bij wijze van uitzondering, besluiten het terrein aan een groep ter beschikking
te stellen, anders dan de doelgroep: De kinderen van Zoelmond.
18. Groepen, die regelmatig gebruik willen maken van het terrein, dienen hiertoe schriftelijk
toestemming te vragen aan het bestuur van de Stichting.
19. Groepen, die regelmatig gebruik maken van het terrein, kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
20. Het bestuur heeft de bevoegdheid om, zonder opgaaf van redenen, maar met inachtneming van
een redelijke opzegtermijn, het gebruik te beëindigen.
21. Slingers, ballonnen enz. dienen na afloop van een partij volledig verwijderd te worden. Het
geproduceerde afval dient men mee naar huis te nemen.
22. Kinderpartijtjes dienen altijd onder (ouderlijk) toezicht te staan.
Vervoermiddelen:
23. Fietsen, brommers e.d. dienen in en bij de fietsenrekken naast de ingang geplaatst te worden.
24. Het is niet toegestaan een fiets of enig ander vervoermiddel het terrein mee op te nemen. Een
uitzondering hierop vormt vervoer voor invaliden.
25. Auto’s van bezoekers dienen geparkeerd te worden op plaatsen waar dat is toegestaan. Fout
parkeren is voor eigen risico.
Verbodsbepalingen:
26. Bezoekers mogen geen huis- of andere dieren op het terrein meenemen.
27. Bezoekers mogen geen wapens bij zich hebben en/of gebruiken.
28. Bezoekers mogen geen alcohol en/of drugs bij zich hebben en/of gebruiken. Voor het gebruik
van alcohol kan het bestuur toestemming geven voor bepaalde activiteiten. Dit moet van tevoren
aangevraagd worden.
29. Het is de bezoekers verboden, zich na sluitingstijd op het terrein te bevinden.
30. Het is de bezoekers verboden om open vuur te maken.
30a. Het is de bezoekers verboden om muziek te maken, c.q. geluidsdragers te gebruiken.

Gebruik:
31. Bezoekers dienen zich te gedragen, zoals dat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
32. Bezoekers dienen er rekening mee te houden, dat het terrein voor kinderen is en daarom grof
taalgebruik te vermijden.
33. Bezoekers dienen de aanwijzingen van een dienstdoende vrijwilliger of een aanwezig bestuurslid
op te volgen.
34. Bij geconstateerd wangedrag kan de dienstdoende vrijwilliger of het bestuurslid de betreffende
persoon verzoeken het terrein te verlaten. Bij het niet opvolgen van dit verzoek en bij herhaald
wangedrag wordt altijd de politie ingeschakeld.
35. Bij herhaald wangedrag kan de toegang tot het terrein voor dat jaar of langer worden ontzegd, dit
ter beoordeling van het bestuur.
36. Van diefstal en/of vernielingen wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
37. Bomen, struiken en aanplant mogen niet als speelobject worden gebruikt. Bezoekers dienen de
groenvoorzieningen met respect te behandelen.
Speelvoorzieningen:
38. De speelvoorzieningen dienen gebruikt te worden op de manier, waarvoor ze bedoeld zijn. De
speeltoestellen zijn in principe bedoeld voor gebruik door kinderen tot ongeveer 15 jaar.
39. Voorwerpen, die schade of verwondingen kunnen veroorzaken, mogen tijdens het spelen niet
worden gedragen of gebruikt.
40. Touwtjes, koordjes, kettinkjes etc. kunnen gevaar opleveren bij het spelen. Ouders/begeleiders
dienen daar alert op te zijn en preventief op te treden.
41. De kabelbaan is berekend op een maximale belasting van 100 kg. Houd daar rekening mee!
42. Balletje trappen en andere balspelen zijn alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaats: het
trapveld met de twee doelen.
Consumpties:
43. Het nuttigen van meegebrachte consumpties is toegestaan, mits etensrestanten mee naar huis
genomen worden.
44. Het is verboden om alcohol te gebruiken, tenzij het bestuur hiervoor toestemming heeft
verleend.
45. Er mag geen glaswerk gebruikt worden op het gehele terrein.
46. Roken binnen de omheining van de speeltuin is niet toegestaan.
Vuilnis/afval:
47. Over het terrein staan vuilnisbakken verspreid. Het gebruik van deze bakken is verplicht.
48. Gooi geen etensresten in deze bakken. Resten van brood e.d. trekken ongedierte aan.
49. Leer de kinderen ook hun afval in de bakken te gooien.
50. Men is verplicht om vuile luiers in een plastic zak te verpakken alvorens ze in de vuilnisbak te
deponeren.
Schade:
51. Door bezoekers veroorzaakte schade zal worden verhaald.
52. Ouders/verzorgers/begeleiders zijn verantwoordelijk voor de schade, die de aan hun
toevertrouwde of eigen kinderen veroorzaken.

Klachten:
53. Bezoekers kunnen klachten melden bij de dienstdoende vrijwilligers of bij een bestuurslid of bij
het secretariaat. Het bestuur zal, indien nodig, de klacht afhandelen in overleg met de klager.
Slotbepaling:
54. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Dit reglement is vastgesteld op de bestuursvergadering van de Stichting Speel- en Sportterrein
Zoelmond, d.d. 10 augustus 2006
Dit reglement is gewijzigd op de bestuursvergadering van de Stichting Speel- en Sportterrein
Zoelmond d.d. 19 augustus 2010: toevoeging art: 9, 19, 20 & 30.
Een nieuwe wijziging heeft plaatsgevonden op de bestuursvergadering van de Stichting Speel- en
Sportterrein Zoelmond d.d. 8 november 2018: wijziging in art:6, toevoeging art: 30a, tekstuele
wijziging art:44.
Een wijziging heeft plaatsgevonden op de bestuursvergadering van de Stichting Speel- en
Sportterrein Zoelmond d.d. 13 februari 2019: wijziging in art:46.

