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1. Inschrijving voor een activiteit 

a. Inschrijving voor een activiteit kan via het inschrijfformulier. Het 

inschrijfformulier is te vinden op de website van de K.N.P.S.V., via social 

media en via de ledenmail.  

b. Opgave voor een activiteit is bindend 

c. De uitschrijftermijn voor de activiteit wordt vermeld op het 

inschrijfformulier.  

2. Afmelding voor een activiteit 

a. Afmelden voor een activiteit moet binnen de gegeven uitschrijftermijn.  

b. Afmelden met opgave van reden buiten de gegeven uitschrijftermijn moet 

voor aanvang van de activiteit met een geldige reden.  

c. Afmelden voor een activiteit moet schriftelijk worden gecommuniceerd naar 

het bestuur der K.N.P.S.V.  

d. Het bestuur beoordeelt of de opgegeven reden geldig is.  

3. Zwarte lijst 

a. De eerste keer dat een lid niet voldoet aan de voorwaarden zoals vernoemd 

bij punt 2, ontvangt het lid een waarschuwingsmail van het bestuur. Als het 

lid zich hierna aan de gestelde uitschrijftermijn houdt, zullen er geen 

consequenties zijn. De waarschuwing zal voor 2 jaar geldig zijn.  

b. Een lid dat voor een tweede keer tijdens het lidmaatschap bij de K.N.P.S.V. 

niet voldoet aan de voorwaarden zoals vernoemd bij punt 2, wordt op de 

Zwarte Lijst geplaatst. Leden op de Zwarte Lijst zullen bij de eerstvolgende 

activiteit, waarvoor het lid zich inschrijft, onderaan de inschrijflijst of 

wachtlijst worden geplaatst. Bij te veel inschrijvingen voor deze activiteit zal 

het lid dus niet deel kunnen nemen aan de activiteit.  

c. Bij een derde keer of meer, zal het lid op de Zwarte Lijst blijven totdat het 

lid zich tweemaal heeft ingeschreven voor een activiteit, zich niet uitschrijft 

en voldaan heeft aan de gestelde voorwaarden.  

d. De Zwarte lijst wordt bijgehouden door het bestuur.  

4. Betaling 

a. Wanneer een lid zich niet houdt aan de onder punt 2 gestelde voorwaarden, 

wordt de deelnemersbijdrage in rekening gebracht bij het lid.  

b. Als er door het bestuur besloten is dat het lid een geldige reden heeft, zal 

een deelnemersbijdrage onder de €15,- worden kwijtgescholden. Boven de 

€15,- bepaalt de penningmeester der K.N.P.S.V.  

c. Wanneer het lid zelf een vervanger vindt voor de activiteit, zal de 

deelnemersbijdrage alleen bij de vervanger in rekening worden gebracht. 

5. Verwijdering van Zwarte lijst 

a. Het lid zal 2 jaar op de Zwarte Lijst staan, indien zij zich niet inschrijven voor 

een volgende activiteit.  

b. Het lid wordt van de Zwarte Lijst afgehaald als het lid zich bij inschrijving van 

volgende activiteiten aan gestelde voorwaarden houdt, zich niet uitschrijft en 

achterstallige betalingen heeft voldaan.  

Bij achterstallige betalingen of ongehoord gedrag kan een lid ook op de Zwarte Lijst worden 
geplaatst. Dit wordt gedaan naar invulling van het bestuur.  


