Reglement Strandvolleybal Westerwolde 2016
Algemeen
Om een en ander ordelijk te laten verlopen is dit reglement opgesteld, welke geldt voor het hele
evenemententerrein.
De deelnemers en supporters/bezoekers dienen zich aan deze regels te houden. Aanwijzingen en
instructies door of namens de organisatie dienen te allen tijde direct te worden opgevolgd.
Een aantal van de regels vloeien direct voort uit wet- en regelgeving zoal de Drank en Horecawet en
de en Algemene Plaatselijke Verordening Bellingwedde 2015 (APV).
Kamperen
Tijdens het strandvolleybaltoernooi is het toegestaan te overnachten in tenten en caravans. De
gemeente Bellingwedde heeft hiervoor speciaal een vergunning verleend.
1. Het kampeerterrein is geopend vanaf vrijdag 10:00 uur en wordt zondag om 18:00 uur gesloten.
2. In de nacht na het beëindigen van de laatst festiviteiten moet er volledige stilte heersen op het
kampeerterrein. Bij overtreding geldt per direct uitsluiting van deelname aan het toernooi en dient
men het terrein te verlaten.
3. Kamperen is alleen toegestaan voor de deelnemers aan het toernooi.
4. Kamperen is uitsluitend toegestaan op de door de organisatie aangewezen plaatsen.
5. Het is niet mogelijk en toegestaan vooraf kampeerplekken te reserveren en/of te claimen.
6. Bij de ingang van het terrein staan medewerkers van de organisatie om de deelnemers naar een
kampeerplaats te begeleiden.
7. Plaatsing van tent/caravan vindt plaats op aanwijzing van de organisatie. Hierbij geldt in elk geval
voor het kamperen langs de waterkant een minimale afstand van 2 meter van de waterkant.
8. Na het plaatsen van de tent/caravan moeten de auto’s en motoren het kampeerterrein verlaten.
9. Parkeren kan buiten de poort op de daarvoor aangelegde parkeerplaatsen of aan één zijde van de
toegangsweg. Let op!! Er geldt een parkeerverbod aan één zijde van de toegangsweg.
10. In verband met de veiligheid en vrije doorgang voor deelnemers en publiek moeten luifels,
scheerlijnen, etc. zodanig worden gespannen dat hiervan geen hinder wordt ondervonden. Tafels en
stoelen dienen uiteraard niet in de doorloopruimte te worden geplaatst.
11. Teams die van meerdere tenten/caravans gebruik maken dienen deze achter elkaar op te stellen.
12. Op het kampeerterrein dient u stapvoets (max. 6 km per uur) te rijden.
13. Het gebruik van AGGREGATEN is NIET (MEER) TOEGESTAAN.

Gebruik (alcoholhoudende) dranken en verdovende middelen
1. Gedurende het hele toernooiweekend is er toezicht op het naleven van de regels uit de Drank en
Horecawet. Dit geldt voor het hele evenemententerrein.
2. Verkoop of verstrekking van alcohol aan, het in bezit hebben of gebruik van, alcoholhoudende
drank door personen JONGER DAN 18 JAAR is VERBODEN. Bij twijfel omtrent leeftijd geldt een
legitimatieplicht.
3. Verkoop, gebruik of aanwezig hebben van STERKE DRANK (drank met een alcoholpercentage van
meer dan 15%, met uitzondering van wijn) is VERBODEN, op straffe van uitsluiting en verwijdering
van het toernooi.
4. Het meenemen van exceptioneel grote hoeveelheden of aantallen zwakalcoholische drank (ter
beoordeling van de organisatie) en biertap installaties is niet toegestaan.
Gebruik van zelf meegenomen zwakalcoholische dranken is alleen toegestaan bij de verblijf- of
overnachtingplaats, maar in ieder geval NIET op en rond de speelvelden en bij de verkoop- en
evenementpunten van de organisatie.

5. Voorts gelden de aan de vergunning verbonden voorwaarden,
6. Op de naleving van de regels wordt toegezien door de organisatie, door de organisatie ingehuurde
bewaking, de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de Gemeente Bellingwedde en politie.
7. Het gebruik, bezit, voorhanden of in voorraad hebben van verdovende middelen in de zin van de
Opiumwet is verboden.
8. Het niet naleven van de regels kan leiden tot uitsluiting van het toernooi en onmiddellijke
verwijdering van het evenemententerrein.
9. Bij calamiteiten kunt u zich tijdens het hele toernooiweekend wenden tot de organisatie en/of
bewaking.
10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
Afval
1. Afval dient in de daarvoor bestemde containers op het terrein te worden gegooid. Bij de uitgang
van het terrein staat nog een grote container, waar jullie de volle vuilniszakken en groot afval kwijt
kunnen. De organisatie stelt vuilniszakken beschikbaar, te verkrijgen bij de carrousel. Neem zelf ook
vuilniszakken mee.
2. Na beëindiging van het toernooi dienen de kampeerplekken te worden opgeruimd. Laat ook geen
afval in vuilniszakken en dozen achter.
3. Bij het verlaten van het terrein kan door de organisatie worden gecontroleerd op het schoon en
netjes achterlaten van de verblijfplaats.
Toiletten/douches
1. Wees netjes op de toiletten en de douches. Laat deze na gebruik schoon achter.
2. Voor het gebruik van de toiletunit wordt per keer € 0,30 vergoeding gevraagd. Voor
grootgebruikers is een toiletstrippenkaart te verkrijgen bij de carrousel voor € 3,- (11 x toiletbezoek)
3. In de douche-, was- en toiletgelegenheden is roken verboden.
4. Douchen is mogelijk op de volgende tijden:
a. Vrijdagavond tussen 20:00 en 22:00 uur
b. Zaterdagmorgen tussen 08:00 en 10:30 uur
c. Zaterdagavond tussen 18:00 en 22:00 uur
d. Zondagmorgen tussen 08:00 en 10:30 uur
5. De toiletunit is ook ’s nachts geopend. De bezoekers dienen dan wel zelf toiletpapier
mee te nemen. Bij het niet naleven van het onder punt 1 vermeldde, neemt de organisatie zich het
recht voor de toiletunit ’s nachts te sluiten.
6. Water is kostbaar. Wees zuinig met water.
Barbecue en vuur
1. Het hebben van open vuren, zoals kampvuren en vuurkorven (ook indien met asplaat), is op last
van de brandweer niet toegestaan.
2. Kaarsen die dienst doen als verlichting zijn wel toegestaan. Daaronder valt ook gesloten vuur in
bijvoorbeeld lampen.
3. Voor de barbecue adviseren wij gasbarbecues, waarbij brandgevaar uitgesloten moet zijn.
Veiligheid
1. Het gebruik van AGGREGATEN is NIET (MEER) TOEGESTAAN.
2. Het gebruik van voertuigen op het evenemententerrein, in welke vorm dan ook, is zonder
toestemming van de organisatie ten strengste verboden.

3. Het gebruik of meenemen van glaswerk en porseleinen serviesgoed tijdens het toernooiweekend
is streng verboden. Zelf meegenomen dranken dient zich in plastik te bevinden. Bij overtreding van
deze regel volgt uitsluiting van het toernooi.
4. Op het evenemententerrein zijn blusmiddelen aanwezig.
5. Tijdens het toernooi is de E.H.B.O. aanwezig, maar vervult geen rol in het preventief tapen van
ledematen.
6. De contactpersoon van een team is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar teamleden en
meegereisde supporters. Indien die het reglement niet naleven moet dat team het
strandvolleybalterrein op aangeven van de organisatie verlaten.
Nachtrust
1. Er geldt een nachtrust tussen 01:00 en 07:00 uur.
2. Stoor uw medekampeerders niet door luid roepen, zingen of anderzijds.
Aansprakelijkheid
1. Deelnemen aan het Strandvolleybal Westerwolde toernooi is op eigen risico en voor eigen
verantwoordelijkheid.
2. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht
moet worden afgelast, bijvoorbeeld in geval van:
* extreme weersomstandigheden zoals onweer of storm (windkracht 8 of meer),
* maatregelen opgelegd of ingesteld door de overheid.
De inschrijfgelden worden in geval van overmacht niet terugbetaald.
3. Tijdens het toernooi gevonden voorwerpen die bij de organisatie worden achtergelaten, worden
tot één week na het evenement bewaard. Info via info@strandvolleybalwesterwolde.nl
4. Gewonnen prijzen welke niet binnen één week na het evenement worden afgehaald, kunnen niet
meer worden geclaimd en vervallen aan de organisatie. Info via info@strandvolleybalwesterwolde.nl
5. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film en/of
video voor promotionele doeleinden van de Stichting Strandvolleybal Westerwolde, zonder hiervoor
een vergoeding te claimen.
De Stichting Strandvolleybal Westerwolde aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor
vernieling, beschadiging, ongeval of vermissing van goederen, mensen en dieren tijdens het toernooi.

