TERREINREGLEMENT
NATURISTENVERENIGING “DE MAASPLASSEN”
1.! De terreinregels gelden voor alle bezoekers van het verenigingsterrein incl. het zwemgedeelte binnen de
belijning.
2.! Toegang tot het terrein:
a.! Leden van de vereniging hebben toegang tot het terrein op vertoon bij aankomst van een geldige
lidmaatschapskaart.
b.! Bezoekers dienen zich bij aankomst te melden op de boot. Zij dienen een geldig toegangsbewijs te
tonen dan wel aan te schaffen.
c.! Minderjarigen (< 18 jaar) hebben alleen toegang onder begeleiding van hun ouders, voogd of
opvoeders.
3.! Gedragsregels:
a.! Ongekleed recreëren is de norm. Indien de weersomstandigheden of persoonlijke omstandigheden in
incidentele gevallen daartoe aanleiding geven is beschuttende kleding tegen hitte, koude en andere
weersomstandigheden toegestaan.
b.! Heb respect voor elkaar en houdt rekening met ieders privacy.
c.! Fotograferen of filmen op het terrein is verboden, tenzij het bestuur van De Maasplassen daarvoor
expliciet toestemming heeft gegeven.
d.! Radio’s of andere geluidsapparatuur mogen geen hinder veroorzaken voor de overige gasten.
e.! In en op het water mag uitsluitend binnen de belijning ongekleed worden gerecreëerd.
f.! Zwemmen of te water gaan in de directe nabijheid van de kantineboot is verboden i.v.m. de gevaren
van beklemming.
g.! Zwemmers dienen binnen de belijning te blijven en mogen niet de vaarroute doorkruisen.
h.! Intimiteiten, zoals vrijen en massage worden niet getolereerd.
i.! Seksuele Intimidatie wordt gedefinieerd als alle als ongewenst ervaren gedrag in de vorm van
aandacht, opmerkingen en gebaren. Ook als iemand er niets mee bedoelt of zich niet bewust is dat zijn
gedrag zo door anderen wordt ervaren, is sprake van Seksuele Intimidatie. Bij constatering van
Seksuele Intimidatie zal, afhankelijk van de mate en de aard hiervan, een waarschuwing worden
gegeven dan wel zal onmiddellijke verwijdering plaatsvinden.
4.! Afval, veroorzaakt door meegebrachte eten - en drinkwaren, dient men zelf af te voeren: dus meenemen.
5.! Honden en andere huisdieren worden niet op het terrein toegelaten.
6.! Het is verboden op het terrein te graven of de natuur en beplanting op andere wijze te beschadigen.
7.! Ieder dient zich te houden aan de aanwijzingen van de beheerder of van bestuursleden.
8.! Bij niet naleven van dit reglement kan men van het terrein worden verwijderd en/of als lid worden
geschorst, zonder enige vergoeding van gemaakte entreekosten dan wel contributie. De schorsing of
verwijdering kan voor de betreffende dag zijn, maar ook kan het verblijf op het terrein voor de verdere
toekomst worden ontzegd.
9.! Leden en niet-leden kunnen mondeling dan wel schriftelijk bezwaar aantekenen tegen een beslissing als
genoemd in punt 8 bij de aanwezige bestuursleden. Deze nemen onmiddellijk aangaande de klacht een
beslissing, nadat de klager of de melder van een overtreden regel is gehoord. Deze beslissing is in ieder
geval voor deze dag bindend.
Leden kunnen voorts bij de Commissie van Beroep binnen een maand schriftelijk hun bezwaar kenbaar
maken. Dit bezwaar schort de schorsing of verwijdering niet op.
10.! Vóór zonsondergang dient iedereen het terrein te hebben verlaten.

