Huishoudelijk Reglement 2015
3. De wachtlijst en zijn kandidaat-leden
3.1. Algemeen
3.1.1. Een kandidaat-lid zal minimaal 18 jaar oud zijn.
3.1.2. Een ieder die zich wenst in te schrijven als kandidaat-lid van de kampeervereniging
"Jan van Speyk" dient jaarlijks €12,- administratie kosten te betalen.
3.1.3. Jaarlijks ontvangt het kandidaat-lid een uitnodiging voor de ledenvergadering, alsmede
een kopie van de geldende wachtlijst en een verzoek tot betaling van de administratie
kosten. In bovengenoemd schrijven wordt aangegeven voor welke datum de
administratie kosten op de rekening van de penningmeester moeten zijn bijgeschreven.
In geval van overschrijding van deze datum volgt onherroepelijke verwijdering van de
wachtlijst.
3.1.4. Indien een kandidaat-lid (afkomstig van de wachtlijst) in aanmerking komt om als lid
een onderkomen op het strand te plaatsen zal het nieuwe lid achteraan in de rij
aansluiten, ook indien een bestaand onderkomen wordt overgenomen.
3.1.5. Indien een kandidaat-lid (afkomstig van de wachtlijst) gevraagd wordt om een plaats in
te vullen van een lid dat een jaar over wil slaan, dan dient het kandidaat-lid op de plaats
van het overslaande lid te gaan staan.
3.1.6. Aan het toewijzen van deze plaats aan een kandidaat-lid kan het kandidaat-lid geen
rechten doen gelden als zou dit zijn vaste plaats worden. Bij terugkeer van het
overslaande lid komt deze plaats automatisch weer beschikbaar voor het overslaande
lid.
3.1.7. Het kandidaat-lid wordt indien er nog geen plaats voor hem beschikbaar is weer
teruggeplaatst op de wachtlijst onder het rangnummer dat hij had op het moment dat hij
als vervanger werd opgeroepen.
3.2. Verwijdering van de wachtlijst
3.2.1. Als men niet langer op de wachtlijst wenst te staan, dan voldoet het om de benodigde
administratie kosten niet voor de gestelde datum over te maken. Het niet betalen van de
jaarlijkse administratie kosten geldt als een wens om van de wachtlijst verwijderd te
worden, wat dan ook onherroepelijk gebeurt.
3.3. Vererving
3.3.1. Voor vererving op de wachtlijst gelden dezelfde regels als voor het lidmaatschap, zie
voor de geldende regels de statuten en de aanvulling hierop in artikel 1 van het
huishoudelijk reglement.

