Huishoudelijk Reglement 2015
5. Gedragsregels en Gemeente- en algemene politieverordeningen
5.1. Algemeen
5.1.1. Uiterlijk 23.00 uur dient er in het kamp volslagen rust te heersen zodanig dat buren en
derden hun beoogde nachtrust ongestoord kunnen volbrengen.
5.1.2. Bij eventuele festiviteiten dienen het bestuur, de strandwacht en de naaste buren
hiervan -vooraf- op de hoogte te worden gebracht en door het bestuur toestemming te
worden verleend.
5.1.3. Indien naar de mening van B & W van de gemeente Bergen of het bestuur sprake blijkt,
van gedragingen of toestanden die afwijken van het bepaalde in artikel 5 van het
huishoudelijk reglement of van de APV, kan de zich daaraan schuldig makende zonder
verdere opgaaf van reden onmiddellijk van het strand worden verwijderd.
5.2. Honden
5.2.1. In tegenstelling tot de Algemene Politieverordening van de gemeente Bergen,waarin
een geheel of gedeeltelijk verbod voor honden op het strand is geregeld, is het leden,
huurders en bezoekers niet toegestaan honden in of bij het onderkomen te hebben.
5.3. Boten
5.3.1. Alle leden en huurders die in het bezit zijn van een (zeil)-boot / catamaran moeten lid
zijn van de botenvereniging "de Werf" te Egmond aan Zee en voldoen aan de
voorschriften van deze vereniging.
5.3.2. Opslag van boten op het strand mag alleen geschieden op de speciaal daarvoor
aangewezen plaatsen.
5.4. Gemotoriseerde voertuigen
5.4.1. Het is leden, huurders en/of bezoekers niet toegestaan zich met een gemotoriseerd
voertuig op het strand te begeven, tenzij er toestemming is verleend door het bestuur en
de gemeente Bergen
5.4.2. Jaarlijks wordt door de vereniging ten behoeve van de leden 2 pasjes aangevraagd
voor het rijden op het strand. Leden die gebruik wensen te maken van de pasjes dienen
dit vooraf schriftelijk en met opgaaf van reden aan het bestuur te melden.
5.5. Vliegers
5.5.1. Bestuurbare vliegers zijn voor de huisjes niet toegestaan. Bestuurbare vliegers mogen
alleen gebruikt worden voorbij paal 39.750
5.6. Parkeervergunning
5.6.1. In het dorp Egmond aan Zee geldt betaald parkeren. Leden van de kampeervereniging
kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning die geldig is in een beperkt
deel van het dorp. De kosten voor de parkeervergunning worden jaarlijks gelijk met de
eerste termijn van het contributie geïnd.
5.6.2. De parkeervergunning is overdraagbaar op de gebruiker / bewoner van het
onderkomen, tenzij de gemeente anders beslist.

