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Algemene voorwaarden  
 

Introductie 

 

De Virgo Vakantieclub is opgericht om activiteiten voor de leden van de studentenvereniging te 

organiseren. Hierbij wordt gestreefd naar het realiseren van gezellige uitstapjes voor leden van de 

studentenvereniging. Voor de activiteiten die door de VVC worden georganiseerd en ondernomen 

zijn algemene voorwaarden opgesteld om het gezellig te houden. In dit document zijn de algemene 

voorwaarden van de Virgo Vakantieclub opgenomen. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de 

complete duur van een activiteit en gelden voor alle leden die deelnemen aan deze activiteit. Door 

akkoord te gaan met de in dit document beschreven punten wordt ingestemd met de voorwaarden 

en worden de consequenties bij overtreding van de voorwaarden geaccepteerd. Wanneer niet wordt 

ingestemd met de algemene voorwaarden kan niet worden deelgenomen aan een activiteit.   

 

 Wet- en regelgeving 

 

Gedurende alle activiteiten dient de wet- en regelgeving van het land/regio waar een activiteit 

plaatsvindt gerespecteerd te worden. Hieraan worden via deze voorwaarden relevante artikelen uit 

het huishoudelijk reglement van Studentenvereniging Virgo toegevoegd, mits dit niet tot inperking of 

overtreding van de lokale wet leidt. De algemene voorwaarden kunnen als een toevoeging aan de 

lokale wet- en regelgeving worden beschouwd en zullen voor alle activiteiten van de Virgo 

Vakantieclub gelden, tenzij een afwijking expliciet wordt vermeld in de algemene voorwaarden voor 

een bepaalde activiteit. Hierbij is de afwijking ook enkel van toepassing op de desbetreffende 

activiteit. Op het moment dat de huisregels van Virgo in strijd zijn met de huisregels van de locatie 

waar een activiteit van de VVC plaatsvindt, worden de regels van Virgo als ondergeschikt beschouwd.     

 

Relevante artikelen Huishoudelijk reglement 

 

Gedurende activiteiten van de VVC worden deelnemers beschouwd als vertegenwoordigers van 

studentenvereniging Virgo. Als gevolg hiervan kan worden gesteld dat het gedrag van de deelnemers 

reflecteert  op het imago van de studentenvereniging. Een aantal artikelen van het huishoudelijk 

reglement zijn hierdoor relevant voor de deelnemers van de activiteit. Het handelt zich hierbij om 

artikel 3 en artikel 4, deze artikelen zijn op een later moment in dit document weergegeven om de 

inhoud kenbaar te maken. Daarnaast worden deelnemende leden erop geattendeerd dat 

studentenvereniging Virgo het recht heeft beeldmateriaal, gemaakt tijdens een activiteit van de 

Virgo Vakantieclub, te publiceren. Dit conform artikel 64 van het huishoudelijk reglement. Daarnaast 

bezit ieder lid het recht zich te verzetten tegen publicatie van dit beeldmateriaal, zoals aangegeven in 

artikel 65. Daar de Virgo Vakantieclub kan worden beschouwd als onderdeel van 

Studentenvereniging  Virgo en deze activiteiten organiseert voor uitsluitend leden zijn artikel 66 en 

artikel 67 tevens van toepassing tijdens activiteiten.  Op de volgende pagina staat de inhoud van de 

hierboven beschreven artikelen weergegeven.  
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 [Artikel 3]:  

Leden, die door woord of daad een geregelde gang van zaken van de studentenvereniging 

bemoeilijken, zijn goede naam in gevaar brengen, in strijd met het belang van de vereniging handelen 

of op enige wijze de verenigingsbelangen benadelen, kunnen door het bestuur worden geroyeerd. 

Tevens kunnen 25 stemgerechtigde leden een voorstel bij het bestuur indienen. Dit voorstel wordt 

minimaal zeven dagen van tevoren aan de betrokkene medegedeeld en hem wordt gelegenheid 

gegeven zich voor het bestuur te verdedigen. De naam van de geroyeerde wordt nader bekend 

gemaakt in de periodiek. Indien dat lid zich binnen een maand na de kennisgeving schriftelijk aan het 

bestuur mededeelt zich met het royement niet te kunnen verenigen, onderwerpt het bestuur zijn 

besluit aan het oordeel van de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering; deze beslist met 

eenvoudige meerderheid van geldige aanwezige stemmen.  

 

[Artikel 4]: 

Men wordt geschorst door het bestuur:  

a. bij wanbetaling 

b. bij wangedrag 

 De duur van de schorsing wordt door het bestuur bepaald. Door schorsing verliest men slechts de 

bevoegdheid om van de verbonden rechten gebruik te maken. Van een zodanig besluit geeft het 

bestuur, na het betrokken lid te hebben gehoord, hem onverwijld schriftelijk of telefonisch kennis.  

 

[Artikel 64]:  

Op activiteiten georganiseerd door Studentenvereniging Virgo en in de Sociëteit, gelegen aan de 

Nieuwe inslag 99, Breda, heeft de vereniging het recht foto’s en video’s te nemen van de aanwezigen. 

Dit beeldmateriaal mag gebruikt worden ter publicatie op Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, 

www.sv-virgo.nl , in het periodieke nieuwsbericht, en andere promotiemiddelen.  

 

[Artikel 65]:  

Ieder lid is op de hoogte van het recht om zich te verzetten tegen publicatie van beeldmateriaal 

waarin hij of zij herkenbaar in beeld is gebracht. Wanneer men het niet eens is met de publicatie dient 

hij schriftelijk bezwaar in bij het verenigingsbestuur via secretaris@sv-virgo.nl. Studentenvereniging 

Virgo zal dit verzoek behandelen en in de regel gehoor geven aan dit bezwaar en het beeldmateriaal 

verwijderen van de publicatiekanalen en andere promotiemiddelen.  

 

[Artikel 66]: 

Alles wat door de vereniging georganiseerd wordt is alleen toegankelijk voor ereleden, leden van 

verdienste, speciaal leden, leden, aspirant leden en donateurs, alsmede de door het bestuur gekozen 

genodigden met hun eventuele introducés met in acht name van het sociëteitsreglement.  

 

[Artikel 67]:  

Iedereen die geen lid is wordt alleen tot de activiteiten toegelaten wanneer het bestuur hiertoe 

besluit.  

 

Bij veranderingen in het huishoudelijk reglement wordt door het bestuur van de VVC gekeken naar 

de relevantie van de verandering voor de door de VVC georganiseerde activiteiten. Indien nodig 

worden eventuele veranderingen van relevante artikelen doorgevoerd in dit document.  
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Rechten en plichten  

 

Wat betreft de rechten van deelnemers is dit, net als bij wet- en regelgeving, afhankelijk van de 

locatie waar een activiteit plaatsvindt. De rechten die de deelnemers van een activiteit genieten zijn 

afhankelijk van de regels en wetten die van toepassing zijn op de activiteit. Hierbij wordt primair 

gekeken naar lokale wet- en regelgeving, aangevuld door huisregels. Wanneer in de wetten of regels 

plichten zijn geformuleerd zijn deze ook van toepassing op de deelnemende leden.  

 

Aansprakelijkheid 

 

Studentenvereniging Virgo, en de Virgo Vakantieclub in het bijzonder, stelt zich niet aansprakelijk 

voor eventueel (wan)gedrag van één of meerdere deelnemers tijdens een activiteit van de VVC. 

Daarnaast kan de VVC niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, beschadiging of diefstal van 

persoonlijke eigendommen. Tevens kan het bestuur van de VVC niet aansprakelijk worden gesteld 

voor letsel dat deelnemende leden gedurende een activiteit van de VVC oplopen. Elke deelnemer is 

verantwoordelijk voor zijn of haar eigen acties, waarbij consequenties van deze acties voortkomen 

uit de wetten en regels geldend gedurende activiteiten. Deelnemers die in de ogen van de wet 

minderjarig zijn, zullen voor deelname en aansprakelijkheid goedkeuring dienen te ontvangen van 

hun ouders/verzorgers. De acceptatie van de algemene voorwaarden, alsmede de goedkeuring voor 

deelname door de ouders van een minderjarig lid, dient op pagina 4 van dit document te worden 

gegeven.  

 

Consequenties 

 

Wanneer een deelnemer tijdens een activiteit van de Virgo Vakantieclub verzuimt in het naleven van 

de algemene voorwaarden kan dit leiden tot directe beëindiging van de deelname aan de activiteit 

en eventuele (juridische) vervolgstappen, afhankelijk van de ernst van het vergrijp en stappen die 

worden ondernomen door belanghebbende. Hiertoe kan ook Studentenvereniging Virgo worden 

gerekend, wanneer deze als benadeelde partij kan worden beschouwd.  Hieraan wordt met klem 

toegevoegd dat de Virgo Vakantieclub, conform de geldende wetgeving, eventueel strafrechtelijke 

vervolging op geen enkele wijze zal belemmeren en wanneer gevraagd de rechtsgang zal 

ondersteunen.      

 

Documentatie 

 

Voor deelname aan een activiteit heeft het bestuur van de Virgo Vakantieclub, die deze activiteiten 

organiseert, een aantal documenten nodig van deelnemende leden. Hieronder valt onder andere dit 

document. Op het gebruik van de informatie in deze documenten en de opslag van deze documenten 

zijn geldende privacywetten van toepassing. Het bestuur van de Virgo Vakantieclub zal deze wetten 

respecteren en conform deze wetten handelen. De door het deelnemend lid gegeven informatie zal 

zorgvuldig worden gehanteerd voor enkel de daarvoor bestemde toepassingen en zal veilig worden 

opgeborgen, waarbij enkel belanghebbenden toegang hebben tot de informatie. Dit om de privacy 

van de leden te respecteren en de gevoelige informatie af te schermen voor onbevoegden.  
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Instemming 

 

Om deel te kunnen nemen aan activiteiten van de Virgo Vakantieclub dient te worden ingestemd 

met de algemene voorwaarden. Dit gebeurt door middel van een handtekening, in combinatie met 

naam, activiteit en datum.  

 

Naam  :……………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Activiteit :……………………………………………………………….................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum  :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Handtekening : 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ben je op het moment van de activiteit minderjarig?  

Ja  

 Nee 

In het geval dat het antwoord ja is, dient toestemming door ouders/verzorgers te worden verleend, 

voordat aan de activiteit deelgenomen kan worden. Voor deze toestemming dient een 

ouder/verzorger hieronder te tekenen.    

 

Naam   :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening : 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


