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2. Staanplaats
2.1. Algemeen
2.1.1. Elk lid van de vereniging “Jan van Speyk” mag gebruik maken van een plekje op het

strand. De zogenaamde “staanplaats”.
2.1.2. Op de staanplaats moet het lid een onderkomen plaatsen dat bestemd is om bewoond

te worden als recreatie-verblijf en voor ontspanning.
2.2. Gebruik van het onderkomen
2.2.1. Het onderkomen mag enkel gebruikt worden door:
2.2.1.1. Het lid zelf met zijn gezin,
2.2.1.2. Ouders, broers, zusters en  kinderen -met eventueel hun gezin- van het lid,
2.2.1.3. Huurders. (zie artikel 4)
2.2.2. Het lid is verplicht medebewoners, bezoekers en / of huurders in kennis te stellen van

de  voorschriften  die  door  de  kampeervereniging  "Jan  van  Speyk"  en  de  gemeente
Bergen  zijn vastgesteld. Onbekendheid met deze voorschriften ontslaat het lid, bewoner,
bezoekers en/of huurder niet van zijn plichten en men kan zich hier niet op beroepen.

2.2.3. Bij overtreding van de voorschriften kan het  bestuur  en de strandwacht  de huurder
sommeren het onderkomen voortijdig te verlaten.  Eventuele kosten van ontruiming en
schade kunnen op het lid worden verhaald.

2.2.4. Het  houden  van  pension  in  een  onderkomen  is  onder  geen  enkele  voorwaarde
toegestaan.

2.3. Ruilen van staanplaats
2.3.1. Onderling  ruilen  van  een  staanplaats  is  mogelijk,  nadat  eerst  goedkeuring  van  het

bestuur is gevraagd. Daarna moeten de leden van de onderkomens (aan beide zijden)
een schriftelijke verklaring van “geen bezwaar  tegen ruilen”  afgeven.  Het  lid  dat  van
plaats wil ruilen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van genoemde verklaringen, en
om deze bij het bestuur in te dienen.

2.4. Overslaan van een seizoen
2.4.1. In  geval  van  bijzondere omstandigheden KAN het  bestuur  een  lid  toestemming

geven een  seizoen  over  te  slaan;  dit  geeft  echter  geen  ontheffing  van  de  betalings-
verplichting. Het overslaande lid blijft  verplicht zijn het staangeld aan de vereniging te
betalen.

2.4.2. Het overslaande lid staat toe dat zijn plaats, van het seizoen dat hij overslaat, wordt
toegewezen aan een vervanger die op de wachtlijst van de vereniging staat.
Alleen indien er een invaller (van de wachtlijst) wordt gevonden, kan restitutie van de
kosten van de staanplaats, of een deel daarvan, plaatsvinden, e.e.a. ter beoordeling van
het  bestuur.  De contributie  dient  altijd betaald te  worden zolang men lid  blijft  van de
kampeervereniging “Jan van Speyk”


