
S.V. Aventum regels omtrent aanmelding en afmelding voor een activiteit 

Een aantal regels zijn opgesteld om verwarring omtrent aan- en afmelding te voorkomen. 
Bepaalde regels gelden voor zowel educatieve als sociale activiteiten, andere gelden voor 
maar een van de twee categorieën.  
 
Beide categorieën 

• De activiteitencommissie stuurt voorafgaand aan een activiteit een mail met daarin 
onder andere een aanmeldlink, aanmelddeadline en een afmelddeadline. 

o Wanneer een lid zich na de aanmelddeadline aanmeldt, kan dit lid niet 
deelnemen aan de activiteit. Dit lid ontvangt een aantal dagen voor de 
activiteit een mail waarin staat dat er geen deelname mogelijk is. Dit is ook 
van kracht wanneer er nog plekken over zijn. 

o Wanneer een lid zich na de afmelddeadline afmeldt, zal dit lid moeten betalen 
voor de kosten die verbonden zijn aan de activiteit. Dit omdat plekken die na 
de afmelddeadline vervallen, niet meer worden opgevuld. Wanneer het lid 
een geldige reden voor afmelden heeft (ziekte, familieomstandigheden, etc.), 
zal de activiteitencommissie kijken wat er geregeld kan worden omtrent de 
kosten. 

o Wanneer een lid zich voor de afmelddeadline afmeldt, krijgt het 
eerstvolgende lid op de lijst een plaats toegewezen. 
 

• Bij gebrek aan aanmeldingen kan de activiteitencommissie er voor kiezen om een 
herinneringsmail te versturen of de aanmelddeadline uit te stellen. 

• Wanneer de aanmelddeadline geweest is, krijgen alle leden die deel kunnen nemen 
aan de activiteit een bevestigingsmail. 

o Wanneer een lid zich voor de aanmelddeadline heeft aangemeld, maar de 
activiteit al vol zat, krijgt dit lid een mail met de informatie die op dat moment 
van toepassing is. Dit kan per activiteit verschillen. 

o Leden die zich op tijd hebben aangemeld dienen altijd een afmelding door te 
geven. Ook wanneer het lid in eerste instantie nog geen plek heeft 
toegewezen gekregen.  

 

• Bij vragen wordt er naar de activiteitencommissie gemaild 
(activiteitencommissie@svaventum.nl). Er worden geen persoonlijke berichten 
gestuurd naar afzonderlijke commissieleden. Op deze manier kunnen de 
commissieleden ten alle tijden berichten terug lezen. 

• Voor alle leden gelden dezelfde regels. De activiteitencommissie maakt geen 
uitzonderingen. 
 

 
Educatieve activiteiten 

• Bij educatieve activiteiten die op meerdere dagen plaatsvinden, en een lid toch niet 
deel kan nemen op de datum waarop hij/zij is ingedeeld, zal de activiteitencommissie 
kijken wat ze kunnen betekenen. Dit biedt geen garantie op deelname, omdat bij een 
volle activiteit het soms niet mogelijk is om te schuiven. 
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