
Spelregels gebruik sportvoorzieningen Landgoed Kerkendel door leden 

Kootwijk Vooruit 2019 

Leden van Kootwijk Vooruit kunnen in het kalenderjaar 2019 onbeperkt  gebruik maken van de 

tennisbaan en de fitness ruimte van Landgoed Kerkendel, met uitzondering van de dag waarop de 

jaarlijkse sportdag op het Landgoed wordt gehouden.  

Onderstaande spelregels zijn van toepassing:  

1. Bij het gebruik moet men zich houden aan de spelregels voor gebruik, zoals die door het bestuur 

van Landgoed Kerkendel zijn opgesteld en in de Fitnessruimte zijn opgehangen; 

2. Voor het gebruik van genoemde sportvoorzieningen geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. 

3. Kinderen, jonger dan 12 jaar dienen onder begeleiding van een volwassene te sporten. 

4. Het gebruik van de sportvoorzieningen gebeurt volledig op eigen risico. 

5. De Coöperatie Landgoed Kerkendel aanvaart geen enkele aansprakelijkheid.  

6. De speelduur op de tennisbaan is bij grotere belangstelling gemaximeerd op 60 minuten per 

keer. 

7. Een lid van Kootwijk Vooruit kan alleen gebruik maken van deze voorzieningen als hij of zij de 

beschikking heeft over een gebruikspas die daartoe is uitgegeven door de penningmeester van 

Kootwijk Vooruit, en als deze pas is geregistreerd bij het bestuur van Landgoed Kerkendel.  

8. Een lid van Kootwijk Vooruit  kan een gebruikspas aanvragen voor zichzelf en andere gezinsleden 

die woonachtig zijn op het woonadres waarop het betreffende lid is ingeschreven bij Kootwijk 

Vooruit. 

9. Voor het aanvragen van een gebruikspas wordt een bedrag van 30 Euro in rekening gebracht. Na 

betaling van dit bedrag, en na het (bij voorkeur) digitaal verzenden van een pasfoto van de 

gebruiker (of gebruikers), kan een pas worden opgehaald bij de penningmeester. 

10. Als er voor meerdere gezinsleden,, woonachtig op hetzelfde adres, een gebruikspas wordt 

aangevraagd wordt per woonadres niet meer dan 30 Euro in rekening gebracht.  

11. De gebruikspas is geldig voor een periode van 1 kalenderjaar, ingaande op 1 januari en eindigend 

op 31 december van dit kalenderjaar. 

12. De bijdrage van 30 euro moet worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van Kootwijk 

Vooruit: , met als omschrijving: ‘betaling gebruikspas voor het jaar 2019 van de volgende 

personen:…., woonachtig op .... ‘. De persoonsnamen moeten met voor- en achternaam en 

straatnaam worden weergegeven.  

13. Nadat het bedrag door de penningmeester is ontvangen en de (digitale) foto ter beschikking is 

gesteld kan de pas worden afgehaald 

14. De pas kan ongeldig worden verklaard zowel door het bestuur van Kootwijk Vooruit als het 

bestuur van Coöperatie Landgoed Kerkendel als: 

a. De pashouder zich niet houdt aan de spelregels van Landgoed Kerkendel met betrekking 

tot het gebruik van de voorzieningen; 

b. De pashouder zijn of haar lidmaatschap opzegt (dit geldt dan ook voor alle passen die op 

een woonadres zijn afgegeven); 

c. De pashouder de pas ter beschikking stelt aan een ander persoon. 

15. De pas gaat in werking nadat die is geregistreerd bij het bestuur van Landgoed Kerkendel. De 

passen worden in werking gesteld vanaf het moment dat minimaal twintig leden zich hebben 



aangemeld en de bijdrage hebben betaald. Indien er zich voor 1 maart 2019 minder dan twintig 

leden hebben aangemeld vervalt de pas van iedereen en zal het betaalde bedrag worden 

gerestitueerd.  

16. In het najaar van 2019 wordt geëvalueerd of er voldoende belangstelling is om deze regeling 

voort te zetten. Afhankelijk van het aantal belangstellenden wordt het bedrag aangepast, met als 

uitgangspunt dat de opbrengsten kostendekkend zijn. 

Kootwijk 
8 februari 2019 
R. Benneker, penningmeester Kootwijk Vooruit 


