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Algemeen
De vereniging organiseert een introductiedag om geïnteresseerden en potentiële leden kennis te
laten maken met de vereniging. De vereniging moet zich ervan bewust zijn dat zij in beginsel
verantwoordelijk is voor alles dat plaatsvindt op het terrein. Hierbij moet de vereniging onder meer
rekening houden met het fiet dat de deelnemers wellicht niet bekend zijn met de sort, en vooral niet
met de gevaren van de sport. Het een en ander wordt hieronder vertaald in rechten en plichten van
de deelnemer.

Rechten
Een deelnemer wil graag kennismaken met de vereniging en haar sport. Hij mag ervan uitgaan dat hij
op een goede manier wordt begeleid, zodat er geen ongelukken gebeuren. Immers, de begeleiders
van de introductiedag weten waar de risico’s in schuilen en de deelnemer niet.
In het verlengde hiervan mag de deelnemer ervan uitgaan dat hem deugdelijk materiaal ter
beschikking wordt gesteld. Kortom, mocht een deelnemer tijdens de introductiedag ernstig ten val
komen of anderszins schade lijken ten gevolge van slechte begeleiding of ondeugdelijk materiaal, is
de verenining daar in beginsel verantwoodelijk en dus ook aansprakelijk voor. De deelnemer heeft
dan recht op schadevergoeding.
Daarnaast is de vereniging verantwoordelijk voor de op het terrein aanwezige zaken. Wanneer een
deelnemer valt van een van ouderdom uit elkaar vallende tribune en daarmee letsel oploopt, is de
ereniging verantwoordelijk voor de gebeurtenis en aansprakelijk voor de schade voorkomend uit het
letsel.
Wanneer de vereniging gebruik maakt van een persoonregistratie heeft de deelnemer recht op
goede bescherming van zijn privë gegevens. De vereningin mag de registratie alleen gebruiken voor
het doel waarvoor de registratie is aangelegd.

Plichten
Een deelnemer heeft naast rechten ook plichten. Zo dient hij gehoor te geven aan de gegeven
aanwijzingen. Doet hij dat niet? Dan loopt hij het risico dat, bij een ongeval, de aanspraklijkheid voor
zijn rekening komt. Daarnaast dient hij ziech ‘goed’te gedragen tegenover andere deelnemers.
Als er kan worden gezegd dat hij zich misdraagt is hij zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
ventuele schade. Hij pleegt in beide gevallen een onrechtmatige daad. De schade kan niet
afgewenteld worden op de organiserende vereniging. De deelnemer heeft de plicht aanwijzingen op
te volgen en zich behoorlijk te gedragen.
Advies
In eerste instantie is het de vereniging aan te raden om zorg te dragen voor een goede begeleiding
en goed materiaal. Voorkomen is immers beter dan genezen. Tevens is het raadzaam een
verzekering af te sluiten om de genoemde financiële risico’s te dekken.
Er bestaan verschillende soorten verzekeringen om dat dte doen. In de eerste plaats kan men denken
aan ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast zijn er specifieke
evenenmentenverzekeringen af te sluiten, waarmee de vereniging zich tegen bijvoorbeeld
ongevallen, verlies en diefstal voor het betreffende evenement kan verzekeren. U kunt bij een
verzekeraar informeren.

