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Lid worden van de PJO Lattrop kan vanaf 15 jaar.
De contributie bedraagt jaarlijks € 15,‐ voor actieve leden, steunende leden betalen jaarlijks
€10,‐ contributie.
De contributie wordt jaarlijks via automatische incasso afgeschreven in de maand januari, als
men na januari lid wil worden dient men contant te betalen.
Nieuwe leden dienen zich in te schrijven met het aanmeldformulier dat op de website
vermeld staat.
Het uitschrijven van lidmaatschap dient via het afmeldformulier te gebeuren die op de
website vermeld staat. Dit kan uiterlijk tot 30 november. Zolang er geen ledenpasje is
ingeleverd is men nog gewoon lid.
De ledenpas dient men altijd mee te nemen naar opgaves en activiteiten.
Bij verlies van de ledenpas kan men tegen een vergoeding van € 5,‐ een nieuwe aanvragen
door een mail te sturen naar info@pjolattrop.nl.
Opgeven voor een evenement betekend betalen. Afmelden voor een evenement kan uiterlijk
tot 3 dagen voor aanvang van de activiteit, tenzij dit anders staat aangegeven.
Dit om ervoor te zorgen dat het bestuur nog op tijd toegangskaarten, vervoer of
evenement(en) eventueel kan annuleren. Als iemand zich opgeeft en niet op komt dagen
dient deze persoon te betalen. Natuurlijk kan iemand verhinderd zijn door omstandigheden,
laat dit dan aan het bestuur weten via info@pjolattrop.nl zodat er naar een oplossing kan
worden gezocht.
Iedereen die lid is van de PJO Lattrop gaat bij het tekenen van het lidmaatschap formulier
akkoord met de huisregels en statuten van de vereniging.
De hoofdopgever bij activiteiten is verantwoordelijk voor de aanwezigheid en betaling van
alle opgegeven personen waardoor de kosten kunnen worden verhaalt op de desbetreffende
persoon.
Mocht er tijdens een activiteit van PJO Lattrop één persoon of meerdere personen, schade of
onkosten veroorzaken voor PJO Lattrop, dan kunnen de veroorzaakte kosten in rekening
worden gebracht bij de des betreffende persoon of personen.
Deelname aan activiteiten van PJO Lattrop is geheel op eigen risico.
Afmelden voor activiteiten van PJO Lattrop dienen door gegeven te worden via
info@pjolattrop.nl. Afmeldingen via bestuursleden zijn niet geldig.
Indien een persoon alleen een enkele reis met bus mee wilt dient deze persoon het volledige
bedrag te betalen voor de bus kosten.
Opgegeven personen hebben met uitjes recht om als eerst in de bussen plaats te nemen.
Over de vertrektijden van de bus kan niet gediscussieerd worden.
Kosten die ontstaan bij het onhygiënisch achterlaten van de bus of schade die wordt
aangericht aan de bus worden in rekening gebracht aan de desbetreffende persoon.
Het kan zijn dat op bepaalde discotheken of andere feesten leeftijdsgrenzen worden bepaald
waardoor niet iedereen toegang krijgt, wij stellen ons als PJO niet verantwoordelijk wanneer
je jezelf toch opgeven hebt en niet binnen komt. Probeer ook zoveel mogelijk je
identiteitsbewijs mee te nemen tijdens activiteiten.
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