Ledenreglement /
activiteitenreglement
1)

De leiding heeft altijd gelijk.

2)

Bij discussie, zie regel 1.

3)

Ieder KLJ-lid gedraagt zich als een echte KLJ’er.

4)

Tijdens de activiteiten van -16 wordt er door niemand alcohoL
gedronken, ook niet door bestuursleden. Bij overtreding worden de
ouders verwittigd.

5)

Roken is ten strengste verboden voor iedereen tijdens de
activiteiten van de -16& +16, ook voor bestuursleden die op dat
moment leiding geven. Bij overtreding worden de ouders verwittigd.

6)

Drugs, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen zijn ten strengste
verboden tijdens de activiteiten van de -16& +16. Bij overtreding
worden de voorwerpen onmiddellijk afgenomen en worden de
ouders verwittigd.

7)

GSM’s worden tijdens activiteiten niet gebruikt. Bij overtreding
wordt de GSM onmiddellijk afgenomen.

8)

Snoep wordt niet meegebracht naar de KLJ-activiteiten/ weekends
/ kampen.

9)

De opvallende aanwezigheid van koppeltjes tijdens de activiteiten
wordt steeds vermeden.

10)

Leden die naar een activiteit komen, dienen te blijven tot het einde
van de activiteit. Anders zijn deze leden niet verzekerd. Indien je
niet kan blijven tot het einde van de activiteit, moet je de leiding
tijdig verwittigen (ten laatste bij de aanvang van de activiteit).

11)

Enkel op de rechtstreekse weg van en naar
een KLJ-activiteit is men verzekerd. Indien
men omwegen maakt, is men niet verzekerd.

12)

Iedereen heeft respect voor het lokaal, voor het materiaal in het
lokaal en voor het spelmateriaal. Potje breken is potje betalen.

13)

Er wordt enkel drank en chips verkocht door de bestuursleden
(enkel bestuursleden achter de toog!) en alleen tijdens de pauze
van een activiteit. Dit aande democratische prijs van € 0,70 voor
een drankje en € 0,30 voor een zakje chips.

14)

Bij +16 activiteiten op vrijdagavond is het gematigd gebruik van
alcohol toegestaan.

15)

Tijdstippen van de activiteiten zijn:
-16: zondagnamiddag van 14u tot 17u
+ 16: vrijdagavond van 20u tot 23u

16)

Bij uitzondering en, van het aanvangs- of einduur, worden deze in
het ledenblaadje ‘Onder Ons’ vermeld of op een aparte uitnodiging.

17)

Ingeschreven leden verklaren er zich toe dat het nemen van foto’s
op activiteiten / weekends / kampen is toegestaan en deze
gepubliceerd mogen worden.

