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Huishoudelijk reglement van Survivalrun Eindhoven 
 

 
 
Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van Survivalrun Eindhoven. 
 
1. Veiligheid staat voorop bij het sporten. Let op je eigen veiligheid en die van anderen.  

1.1. Iedereen die deelneemt aan een training of activiteit van Survivalrun Eindhoven moet zich tijdig 
op de hoogte stellen van de geldende veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in dit 
huishoudelijk reglement. Deze worden desgevraagd verstrekt door de organisatie van de 
desbetreffende activiteit, of door het bestuur van de vereniging. 

1.2. Deelname aan trainingen en andere activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur 
en de trainers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van letsel of schade 
die wordt opgelopen tijdens de trainingen en andere activiteiten. 

1.3. Verdeling van verantwoordelijkheden: 
Zowel de organisatie van een activiteit als de deelnemers daaraan zijn verantwoordelijk 
voor hun eigen veiligheid, en die van anderen.  
Zowel de organisatie van een activiteit als de deelnemers daaraan dienen te allen tijde 
zoveel mogelijk het ontstaan van gevaarlijke situaties te voorkomen.  

1.4. Een onderdeel van de genoemde verantwoordelijkheden is het juist inschatten of de eigen 
fysieke en/of mentale capaciteiten voldoende zijn om veilig deel te nemen aan een activiteit.  

1.5. Gebruik van alcohol en/of drugs voor of tijdens sportactiviteiten is niet toegestaan.  
1.6. De organisatie van een activiteit heeft te allen tijde het recht om een persoon (al dan niet op 

voorhand) uit te sluiten van deelname aan de activiteit wanneer op redelijke gronden mag 
worden aangenomen dat de activiteit niet binnen de fysieke en/of mentale capaciteiten van de 
desbetreffende persoon valt. Dit mag echter alleen wanneer in geval van deelname de 
veiligheid van de person of die van anderen hierdoor in gevaar zou kunnen komen.  

1.7. Indien een activiteit georganiseerd wordt door derden, dan dienen de veiligheidsvoorschriften 
van de desbetreffende organisatie te worden nageleefd, voor zover niet strijdig met deze 
veiligheidsvoorschriften.  

1.8. Al het materiaal dat tijdens een activiteit gebruikt wordt, dient van deugdelijke kwaliteit te zijn. 
Zowel deelnemers aan, als organisatie van de desbetreffende activiteit zijn hiervoor 
verantwoordelijk.  

1.9. De trainingslocatie wordt jaarlijks gekeurd door de Parcourscommissie van de Survivalrun Bond 
Nederland. 
 

2. Lidmaatschap 
2.1. Iedereen kan lid worden van de vereniging Survivalrun Eindhoven, door zich aan te melden bij 

het bestuur en contributie te betalen. Wie jonger dan 16 jaar is bij de start van het 
verenigingsjaar kan jeugdlid worden.  

2.2. Het is ook mogelijk om aspirant-lid te worden om een beperkt aantal keren mee te trainen;  je 
betaalt dan een bedrag voor 10 trainingen (een ‘strippenkaart). 

2.3. De hoogte van contributie en kosten voor een strippenkaart worden jaarlijks vastgesteld door 
de ledenvergadering en zijn op te vragen bij het bestuur. 

2.4. Leden, jeugdleden en aspirant-leden hebben recht om deel te nemen aan de wekelijkse 
trainingen. Trainingsdagen en -tijden zijn te vinden op survivalruneindhoven.nl  

2.5. Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. 
2.6. Opzeggen van het lidmaatschap kan per jaar, dit dient schriftelijk doorgegeven te worden 

(bijvoorbeeld via e-mail). Hierbij geldt een opzegtermijn van vier weken voor de ingang van het 
nieuwe verenigingsjaar. 

2.7. Alle leden wordt sterk aangeraden om lid te worden van de Survivalrun Bond Nederland. Je 
bent dan namelijk verzekerd voor ongevallen tijdens de training van Survivalrun Eindhoven. Als 
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je lid bent van de Survivalrun Bond betaal je bij het deelnemen aan wedstrijden geen extra 
verzekeringspremie meer. Kijk voor meer informatie op www.survivalrunbond.nl. 
Aangezien het Urban Sportpark openbaar terrein is onder beheer van de gemeente Eindhoven, 
kun je er ook op andere momenten zelf sporten. Let op, de verzekering bij lidmaatschap van de 
bond geldt enkel tijdens de reguliere trainingstijden. 

 
3. Persoonsgegevens 

3.1. De volgende persoonsgegevens worden door de leden verstrekt ten behoeve van de 
ledenadministratie: 
- Naam 
- Adres 
- Mobiel nummer 
- E-mail adres 
- Geboortedatum 
- Naam en telefoonnummer voor noodgevallen 
- Eventueel: lidmaatschapsnummer Survivalrun Bond Nederland (SBN) 

3.2. Er kan beeldmateriaal gemaakt worden tijdens trainingen en activiteiten. Dit kan gebruikt 
worden ter promotie van de vereniging op sociale media. Je kunt bij het bestuur aangeven of je 
hier wel of niet mee akkoord gaat. 
 

 
Wijziging van dit huishoudelijk reglement moet worden goedgekeurd door de ledenvergadering. 
 
 


