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Reglement inzake ACTIVITEITEN       Ref.:  JB/2018-9A 

1. Algemeen  

De Noordwijkse ouderenbonden organiseren een groot aantal activiteiten. Voor een aantal van deze 

activiteiten dient u zich in te schrijven, mede doordat voor deelname kosten in rekening worden gebracht. 

Het Drie Bonden Overleg (hierna “ DBO ” genoemd), is het samenwerkingsverband van de Noordwijkse 

ouderenbonden en is naast de eigen activiteiten van de afzonderlijke bonden ANSV, KBO Noordwijk en PCOB 

afd. Noordwijk, tevens (mede)organisator van een aantal activiteiten.  

Door de aanstaande fusie tussen de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk ontstaat de 

mogelijkheid voor de ouderenbonden van Noordwijkerhout en De Zilk om zich aan te sluiten bij het huidige 

samenwerkingsverband van de ouderenbonden in Noordwijk, te weten het DBO. Indien daartoe wordt 

besloten, kunnen leden van deze 2 ouderenbonden eveneens tegen het ledentarief deelnemen aan DBO-

activiteiten waarnaar in dit reglement wordt verwezen. Tot dat moment geldt echter nog een toeslag als 

“niet-lid/gast” voor deze deelnemers. 

2. Inschrijven 

Deelnemers schrijven zich in voor de genoemde cursus/activiteit (hierna “ activiteit ” genoemd) voor het 

betreffende activiteitenjaar (periode; van 1 sept. t/m 31 aug. van het daarop volgende jaar). Tenzij 

nadrukkelijk anders aangegeven, geldt de inschrijving voor de hele looptijd van de betreffende activiteit. 

Afhankelijk van de frequentie van de activiteit en periode van het jaar, is een activiteitenjaar opgebouwd uit 

1 of meerdere seizoen blokken (najaar, voorjaar en zomer) of een combinatie hiervan. De meeste 

activiteiten vinden plaats in najaar en voorjaar. Elke activiteit heeft een eigen activiteitennummer met 

bijbehorende details. Bij meerdere seizoen blokken, zal dit normaliter een najaars- en voorjaars blok 

betekenen. De zomer activiteiten vormen een apart blok, gekoppeld aan eigen activiteitennummers. 

3. Inschrijving (looptijd) 

Voor elke activiteit waarvoor inschrijving is vereist, dient u een afzonderlijk formulier te gebruiken. 

De standaard periode van inschrijving is geldig voor een volledig activiteitenjaar. Deelnemers dienen zich 

voor ieder nieuw activiteitenjaar (september t/m augustus van het volgende jaar) opnieuw in te schrijven. 

Indien u zich voor een activiteit die bestaat uit meerdere seizoen blokken, wilt inschrijven voor slechts 1 

blok, dan dient u dit vooraf duidelijk aan te geven met vermelding van het gewenste blok. 

Voor deelnemers die doorlopend deelnemen aan dezelfde activiteit en die zich niet ieder jaar opnieuw 

daarvoor willen aanmelden, bestaat de mogelijkheid om deze inschrijving doorlopend (voor meerdere jaren, 

tot wederopzegging) te maken. Kruis daarvoor het betreffende vakje bij ‘ doorlopend ’ aan. U dient zich dan 

uiterlijk op 31 juli van enig jaar schriftelijk te hebben afgemeld bij het DBO. De bestaande doorlopende 

overeenkomst wordt dan m.i.v. 1 september van datzelfde jaar beëindigd. 

4. Verhindering, uitval van lessen etc. 

Uitval van lessen/bijeenkomsten veroorzaakt door de organisator zullen worden verrekend of kunnen 

aansluitend aan de lopende serie bijeenkomsten worden ingehaald, dit ter beoordeling van de organisator. 

Verhindering van deelname aan een of meerdere bijeenkomsten zijn voor eigen rekening van de 

deelnemer(s). Bij langdurige verhindering door een ongeval of ernstige ziekte kan een deelnemer contact 

opnemen met het bestuur van de organisator. In overleg zal dan bekeken worden of en op welke wijze er 

eventueel compensatie kan plaats vinden. Melding hiervan dient zo spoedig mogelijk na constatering van 

verhindering te geschieden. 
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5. Tarieven  

Deelnemers aan activiteiten worden onderverdeeld in 2 groepen, te weten ; 

• LEDEN  (deelnemers die lid zijn van de bij het DBO aangesloten Noordwijkse ouderenbonden) 

 (deelnemers die donateur zijn van Stichting Welzijn Noordwijk  -SWN-) 

• NIET-LEDEN / GASTEN (alle overige deelnemers) 

De standaard deelnameprijzen voor activiteiten gelden voor “ LEDEN ” van de aangesloten ouderenbonden 

van het DBO; te weten ANSV, KBO Noordwijk en PCOB afd. Noordwijk. Daarnaast gelden deze standaard 

prijzen ook voor donateurs van Stichting Welzijn Noordwijk (SWN). Bij deelname is de gepubliceerde 

tarievenlijst voor het lopende activiteitenjaar van toepassing. 

Alle overige deelnemers “ NIET-LEDEN / GASTEN ” betalen bovenop de standaard deelnameprijzen een 

toeslag van minimaal €  2,50 per keer van deelname.  

Indien een deelnemer besluit lid te worden van een van de aangesloten bonden van het DBO (of donateur 

van SWN) en een bewijs van lidmaatschap/donateurschap overlegt aan het DBO, kan de deelnemer 

restitutie aanvragen voor de eventueel reeds in rekening gebrachte toeslag voor de nog niet verstreken 

lessen/bijeenkomsten. 

6. Facturering en betaling 

Activiteiten waaraan kosten voor deelname zijn verbonden, worden aan de deelnemers gefactureerd. Tenzij 

anders aangegeven is de betalingstermijn van facturen standaard 14 dagen na de factuurdatum. Op verzoek 

dient u een geldig bewijs van lidmaatschap van een van de bij het DBO aangesloten ouderenbonden te 

overleggen, of bewijs van donateurschap van Stichting Welzijn Noordwijk. Dit ter voorkoming van de extra 

toeslag voor deelname door “ gasten/niet-leden ”. 

Afhankelijk van het aantal lessen/bijeenkomsten binnen een seizoen blok, kan de facturering van een blok 

opgesplitst worden in 1 of meer betaaltermijnen waardoor het te betalen bedrag per keer gespreid wordt. 

Bij het niet tijdig voldoen van de gefactureerde kosten, kan aan deelnemers de toegang tot lopende 

bijeenkomsten worden ontzegt en/of in het vervolg “ betaling vooraf ” worden opgelegd. 

7. Klachten 

Voor klachten kunt u contact opnemen met de leiding van de betreffende activiteit of indien dit facturen 

betreft – met de penningmeester. Als u dit niet wilt kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen, te adresseren 

aan het bestuur van DBO. U kunt ook advies inwinnen bij het bestuur van uw eigen ouderenbond. 

Schriftelijke klachten kunnen (in gesloten enveloppe) worden gedeponeerd in de brievenbussen van het Drie 

Bonden Overleg (DBO) die u vindt in de hal van zowel :  

  - Het Trefpunt (Schoolstraat 2-a, te Noordwijk aan Zee) en/of  

  - De Wieken (Wassenaarsestraat 5, te Noordwijk Binnen) 

Na ontvangst van uw schriftelijke klacht, zal er contact met u worden opgenomen. Beschrijf in uw brief 
duidelijk wat uw klacht(en) zijn, welke activiteit het betreft en vermeldt altijd uw contactgegevens. 

8. Uw gegevens en de wet bescherming persoonsgegevens (AVG) 

Door ondertekening van het “ Inschrijf formulier activiteiten ” gaat u tevens akkoord met opname van uw 

persoonsgegevens in de administratie van het Drie Bonden Overleg (DBO). 

 

Bijlage : Inschrijfformulier en/of aanmeldformulier activiteiten. 


