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

In dit bestand vindt u de regels omtrent aan- en afmelding voor activiteiten van S.V. 
Aventum. Er zijn regels die enkel gelden voor ofwel sociale activiteiten ofwel educatieve 
activiteiten, andere regels gelden voor beide categorieën. 
 
Begrippen 
Aanmelddeadline: de deadline waarvoor een (niet-)lid zich dient aan te melden voor een 
activiteit.  
Afmelddeadline: de deadline waarvoor een (niet-)lid zich dient af te melden voor een 
activiteit wanneer hij/zij onverwachts toch niet kan deelnemen. 
Reservelijst: lijst die gemaakt wordt wanneer alle beschikbare plekken al bezet waren vóór 
de aanmelddeadline. Op de reservelijst staan alleen (niet-)leden die zich vóór de 
aanmelddeadline hebben aangemeld.  
 
 
Sociale en educatieve activiteiten 

• Vanuit de commissie wordt er een mail gestuurd met een aanmeldlink en een 
aanmelddeadline. Wanneer een (niet-)lid zich na de aanmelddeadline aanmeldt, kan 
hij/zij niet meer deelnemen aan de activiteit. Dit geldt ook wanneer er nog plekken 
over zijn.  

• Bij eventueel tekort aan aanmeldingen kan de commissie ervoor kiezen om 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 individuele commissieleden 
persoonlijk benaderd. Wanneer dit wel gebeurt, zal het commissielid vragen of het 
desbetreffende (niet-)lid een mail wil sturen. Op deze manier blijven alle 
commissieleden op de hoogte van de stand van zaken. 

• De commissie stuurt, na de aanmelddeadline, een bevestigingsmail naar de leden die 
zich op tijd hebben aangemeld en kunnen deelnemen aan de activiteit. Dit zodat alle 
leden duidelijkheid hebben over hun deelname.  

• Wanneer een (niet-)lid plots niet mee kan, is het niet toegestaan om zelfstandig te 
ruilen. Een afmelding dient gemeld te worden bij de activiteitencommissie, hierna is 
het aan de commissie om te bepalen of er wel/geen nieuw (niet-)lid kan deelnemen 
aan de activiteit. 

• Voor ieder (niet-)lid gelden dezelfde regels. De commissie dient zich hieraan te 
houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Educatieve activiteiten 

• Bij educatieve activiteiten die op meerdere dagen plaatsvinden, deelt de 
activiteitencommissie (niet-)leden in. Wanneer en (niet-)lid niet deel kan nemen op 
de toegewezen datum, zal de activiteitencommissie overleggen wat er mogelijk is. Dit 
biedt geen garantie op deelname. Wanneer een activiteit vol zit, is het niet altijd 
mogelijk om een verplaatsing uit te voeren. 

• Voor leden van S.V. Aventum zijn er vaak geen kosten verbonden aan educatieve 
activiteiten. Hierdoor zal een afmelding voor een lid dan ook geen kosten 
meebrengen. Echter kunnen wij geen uitzondering maken op de regel en kunnen er 
na de afmeld deadline geen nieuwe leden meer deelnemen. 

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

 
 
Sociale activiteiten 

• Bij een afmelding die na de afmelddeadline binnenkomt, zullen er geen nieuwe 
deelnemers worden toegelaten.  

• Wanneer de afmelddeadline verstreken is, ben je gebonden aan de deelname aan de 
activiteit. Wanneer een (niet-)lid zich afmeldt na de deadline, is er geen garantie dat 
de eventueel gemaakte deelnamekosten terug gegeven kunnen worden. Bij veel 
sociale activiteiten moet een aanbetaling gedaan worden, waarbij uitgegaan wordt 
van het aantal deelnemers dat vastgesteld is vóór de afmelddeadline. Wanneer een 
(niet-)lid zich te laat afmeldt, is er dus al een aanbetaling gedaan voor hem/haar. 

• Bij een geldige reden voor afmelding (ziekte, familieomstandigheden, etc.) overlegt 
de activiteitencommissie wat zij kunnen betekenen in het vergoeden van gemaakte 
kosten. Hierbij mag de activiteitencommissie het bestuur van S.V. Aventum om 
advies vragen. De activiteitencommissie heeft de bevoegdheid zelf hierin een keuze 
te maken en zij hebben hierin dan ook het laatste woord. Dit houdt in dat er dus 
geen garantie is dat gemaakte kosten vergoed kunnen worden.   

 
De activiteitencommissie houdt zich te allen tijde aan deze regels. 
 


