
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 

• Vanuit de commissie wordt er een mail uit gestuurd met de aanmeld link en een 
aanmeld deadline. Wanneer iemand zich te laat aanmeldt, kan diegene niet meer 
meedoen aan de activiteit. Dit geldt ook wanneer er nog plekken over zijn.  

• Bij eventueel gebrek aan aanmeldingen kan de commissie ervoor kiezen om nog een 
herinneringsmail te sturen of om de aanmeld deadline een aantal dagen uit te 
stellen.  

• Voor vragen wordt er gemaild naar de activiteitencommissie 
(activiteiten@svaventum.nl) en worden er geen appjes gestuurd naar een van de 
commissieleden. Wanneer er appjes worden gestuurd, moet het commissielid vragen 
of de desbetreffende persoon een mailtje stuurt zodat alle commissieleden op de 
hoogte zijn. 

• De commissie stuurt een bevestigingsmail naar de leden (na de aanmeld deadline) 
zodat alle leden duidelijkheid hebben over hun deelname aan de activiteit.  

• Er mogen geen uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde leden, elk lid krijgt 
dezelfde regels en de commissie dient zich hieraan te houden.  

Educatieve activiteiten 

• Bij educatieve activiteiten die op meerdere dagen plaatsvinden, en je toch niet deel 
kan nemen op de datum waarop je bent ingedeeld, zal de activiteitencommissie 
kijken wat ze voor je kunnen betekenen. Dit biedt geen garantie op deelname, want 
wanneer een activiteit vol zit, is het mogelijk dat je niet verplaatst kan worden.  

• Omdat er vaak geen kosten verbonden zijn aan de educatieve activiteiten (voor leden 
van SV. Aventum), zal er een minder groot probleem worden gemaakt van de 
afmelding. Wel is dit jammer omdat er dan plek was geweest voor een ander lid. 
Helaas mogen wij geen uitzondering maken en na de afmeld-deadline geen nieuwe 
leden meer meenemen.  

• Wanneer er deelnemers uitvallen bij een activiteit, worden er deelnemers van de 
reserve lijst toegelaten. Hierbij hebben leden voorrang op niet-leden.  

Sociale activiteiten 

• Bij een afmelding die op tijd (voor de deadline) binnenkomt wordt er gekeken naar 
de volgende aanmelding op de lijst en wordt er een bevestigingsmail uitgestuurd 
naar die persoon. Wanneer deze afmelding te laat komt zullen we geen mail meer 
sturen naar een ander lid. De afmeld-deadline is dan al geweest en ben je in principe 
gebonden aan je deelname aan de activiteit.  

• Wanneer er kosten zijn verbonden aan de activiteit geldt: Bij afmelding na de 
deadline worden de kosten verbonden aan de activiteit, toch betaald door het 



desbetreffende lid. De commissie is ervan uit gegaan dat het lid mee wilt en heeft 
gereserveerd voor alle aanmeldingen.  

• Bij een geldige reden voor afmelding (ziekte, familieomstandigheden, etc.) kijkt de 
activiteitencommissie naar wat er gedaan kan worden over de kosten. Er zal 
eventueel advies gevraagd worden aan het bestuur, maar het laatste woord ligt bij 
de AC. Er is dus geen garantie dat je de kosten dan niet hoeft te betalen.  

Activiteitencommissie zal zich ten alle tijde houden aan deze regels.  
 


