DE BOUWSTEEN vereniging van LEGO® -Bouwers en Verzamelaars.
Evenementen Reglement
Artikel 1:
1.
2.
3.
4.

OPENINGSTIJDEN CLUBDAG

7:30 uur ALLEEN voor bestuursleden en/of vrijwilligers.
8:00 tot 10:00 uur voor het opbouwen van de MOC en overige stands.
10:00 uur open voor publiek.
Afwijkende tijden, worden door de organisatie bij de aankondiging van de clubdag
aangegeven of ter plaatste bekend gemaakt.

Artikel 2:

DEELNAME CLUBDAG

A. Iedereen dient zich uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de clubdag schriftelijk (via E-mail
geniet de voorkeur) aan te melden voor deelname. Alleen een volledig ingevuld
aanmeldingsformulier wordt in behandeling genomen, dit formulier vindt u o.a. op onze
website als download.
B. Uw aanmelding is definitief tenzij u van de organisatie een afwijzing ontvangt. De
organisatie zal proberen zoveel mogelijk aan uw verzoek(en) te voldoen.
Discussies/reclames worden niet in behandeling genomen.
U kunt zich aanmelden als/voor:
C. Vrijwilliger (zonder vrijwilligers geen clubdag).
D. Lego -MOC (bouwers/exposanten/demonstraties). Deze deelnemers hebben voorrang op
de verkoopstands.
E. Verkoopstand (minimaal 2 meter maximaal 8 meter).
F. Of een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.
Afzeggen voorafgaand en de dag zelf en bij niet opdagen, zonder geldige reden, worden de
kosten in rekening gebracht.
De organisatie beslist in deze.
Artikel 3:

INRICHTING STANDS en TAFELS

1. De organisatie stelt tafels en/of ruimte GRATIS ter beschikking voor Lego -MOC (bouwers
/ exposanten / demonstraties).
2. Voor het beschikbaar stellen van tafels voor verkoop gelden speciale regels tijdens een
clubdag(en). zie art.4.
Afhankelijk van de beschikbare ruimte bepaald de organisatie hoeveel meter er wordt
toegewezen.
Betaling contant, ter plaatse.
3. U dient zelf te zorgen voor de aankleding van uw tafel. Dit geldt voor zowel op de tafel als
voor het afrokken van de tafel. Afrokken betekent een zwarte of donker blauw doek rond
om de tafel, aan alle kanten die voor de bezoekers zichtbaar zijn. Op deze wijze krijgen wij
een universeel geheel dat de uitstraling ten goede komt.
(Ons advies: gebruik voor het afrokken een doek van 0.70 cm. breed en 6mtr lang).
4. Wilt u gebruikmaken van elektra dan dient u zelf te zorgen voor een goedgekeurde
kabelhaspel met verdeeldoos van minimaal 10 meter. Deze dient tijdens het gebruik
volledig te zijn uitgerold, vanwege brandgevaar.
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Gangpaden en nooduitgangen dienen vrij te worden gehouden. (Dus uitbouw van uw
stand/tafel is niet toegestaan).
Er kunnen geen rechten aan het bovenstaande worden ontleend.
Artikel 4:

VERKOOPSTAND

A. De bijdrage per strekkende meter, wordt voorafgaand aan de clubdag(en) bekend
gemaakt, indien afwijkend. (zie art.4.j).
B. Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen en krijgen
een schriftelijk bericht.
C. Over de hoogte van de bijdrage kan niet worden gereclameerd.
D. Annulering van uw inschrijving kan alleen kosteloos, indien de organisatie uw annulering
10 dagen voorafgaand aan de clubdag(en) schriftelijk heeft ontvangen.
E. De annuleringskosten worden berekend op basis van de door de organisatie gemaakte
kosten die deze annulering met zich meebrengt. (tafelhuur etc.).
F. De bijdrage zoals genoemd in 4j dient op het evenement contant, per dag te worden
voldaan aan de organisatie.
G. Het aantal aangevraagde MOC meters (indien beschikbaar) is altijd gratis.
H. Kleinschalig verkoop is maximaal 2 meter.
I. Grootschalig verkoop is minimaal 3 meter en maximaal 8 meter.
J. De organisatie onderscheidt bij de bepaling van de bijdrage zoals genoemd in 4a, de
volgende categorieën:
1. Leden met alleen MOC, alle meters gratis.
2. Leden met minimaal 2 meter MOC, 1e meter verkoop gratis, 2e meter € 15.00 per clubdag.
3. Leden met kleinschalige (max.2 meter) verkoop € 15.00 per meter/per clubdag.
4. Leden met grootschalige verkoop minimale bijdrage € 20.00 per meter/per clubdag.
De bijdrage is dus mede afhankelijk van de locatie en de kosten.
De organisatie van de clubdag(en) zal uw inschrijving op de clubdag(en) controleren, mocht
uw verkoop stand afwijken van uw inschrijfformulier, dan wordt uw bijdrage aangepast.
Artikel 5:

Afbouw/einde clubdag

1. Iedere deelnemer aan de clubdag, is verplicht tot het einde te blijven. De begin en eindtijd
van de clubdag staat vermeld in de aankondiging, in het clubblad en/of op de posters.
Het opruimen mag niet eerder starten, dan de aangekondigde eindtijd van de clubdag.
Klein afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren. (Dus geen verpakkingen/dozen).
2. Groot afval zoals dozen, etc. moeten worden meegenomen en mogen niet op de locatie
van de clubdag worden achtergelaten. De kosten voor achtergelaten groot afval worden bij
de betreffende deelnemer in rekening gebracht.
Artikel 6:

ALGEMEEN

1. Er geldt een ALGEHEEL ROOKVERBOD.
Indien mogelijk zal er een rookruimte worden gecreëerd.
2. Huisdieren zijn niet toegestaan in de hal.
Met uitzondering van, blindengeleidehonden, hulphonden en/of in opleiding hiervoor.
3. U dient zelf te zorgen voor het laden en lossen van uw spullen. Waar mogelijk zal de
organisatie u hierbij behulpzaam zijn.
4. Auto’s mogen zonder toestemming van de organisatie NIET in de hal.
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5. Het bestuur en/of de vereniging De Bouwsteen, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor gebeurtenissen binnen en/of buiten de zaal; tijdens de clubdag(en).
6. Wij verwachten van al onze deelnemers dat zij zowel persoonlijk als hun stand, er
verzorgd uitzien.
7. Wij verwachten van al onze deelnemers dat zij hun bijdrage leveren bij het tot stand komen
van gezellige clubdag(en), ook tijdens de opbouw en afbouw van de clubdag(en).
8. Er wordt van u verwacht dat u uw consumpties koopt bij de organisatie van de hal; dus
geen eigen flessen drank, thermoskannen etc. etc. Gebruik uw consumpties in het
restaurant of terras van de horeca; dus NIET achter uw kraam.
9. De bezoekers mogen weten wie u bent, u dient er voor te zorgen dat uw naam duidelijk
(A5 formaat) op de kraam, leesbaar aanwezig is. Maak er wat mooist van.
10. Iedere deelnemer ontvangt bij aanmelding in de hal een badge met zijn/haar
naamsvermelding. Deze dient u tijdens de clubdag zichtbaar te dragen en na afloop weer
in te leveren.
11. Aanmelding(en) kunnen door de organisatie worden geweigerd zonder opgaaf van reden.
12. De organisatie behoudt zich het recht voor, om de aangevraagde verkoopmeters in te
korten, zonder opgaaf van reden.
13. De organisatie bepaald uw plaats in de zaal, maar zal zoveel mogelijk met uw wensen
rekening proberen te houden.
Uw deelname aan een clubdag betekent dat u akkoord gaat met dit reglement.

In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, (tegenstrijdigheden en/of
onduidelijkheden) beslist de organisatie.
Wij wensen u een gezellige LEGO clubdag.
Het Bestuur van De Bouwsteen.
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