Addendum op de Huishoudelijk Reglement van LRP-vereniging Ravenskeep Adventures
Vastgesteld op 4 maart 2018 in de Algemene Ledenvergadering en bijgewerkt na bespreking notulen in de ALV in
februari 2019
1. Kinderbeleid
Het minderjarigenbeleid vastgesteld in 2014 zoals gepost op ravenskeep.nl geldt expliciet ook als addendum op het
Huishoudelijk Reglement.
2. Fotograferen
Deelnemers mogen wel fotograferen, buitenstaanders niet. Geen foto’s openlijk publiceren. Dit geldt ook voor alle
audiovisueel opnames. NB: Posten in de Facebook-LEDENgroep mag wel, op YouTube mag het niet openbaar. Leden
mogen aankloppen bij de vereniging voor assistentie als iemand weigert een filmpje of foto te verwijderen.
3. Gebruik van messen
Uitzondering gebruik van echte messen:
Echte messen mogen wel gebruikt worden voor het koken op het OC terrain, en voor het koken en voorbereiden van
eten op het IC-terrein achter de bar en tijdens de maaltijd. Er wordt verwacht dat leden hierbij gezond verstand
gebruiken.
4. Weigering van inschrijvingen
Als iemand geweigerd wordt, en niet mag inschrijven voor een evenement, hoeft er NIET altijd een reden te worden
opgegeven. Er mag een reden worden gegeven, maar het is niet verplicht; het is bestuursverantwoording.
5. Stemming van het bestuur
Bij een even aantal bestuurders, telt de voorzittersstem dubbel.
6. Tarieven deelname bestuur en SL-team
Betaling deelname evenementen:
•
•
•
•
•

Spelers: zoals jaarlijks vastgesteld door de ALV
Figuranten: zoals jaarlijks vastgesteld door de ALV
Bestuur: EUR 0,SLs: EUR 20,Vast barpersoneel: EUR 20,- (max. 5 barmensen!).

7. Beheer IC-zaken tijdens het evenement
Het bestuur mag niet ingrijpen tijdens het evenement op SL-team gerelateerde zaken, behalve in
veiligheidskwesties.
8. Aanwezigheid dieren op evenementen
Dieren zijn niet toegestaan op Ravenskeep, tenzij het bestuur het noodzakelijk acht dat deze, onder volgende
voorwaarden, wel aanwezig zijn:
•
•
•
•
•

Aangelijnd;
Op OC terrein;
In overleg naast wie;
Omheind;
Duidelijke afscheiding.

Indien er niet aan deze regels voldaan wordt, komt er eerst een optie tot verplaatsing. Mocht dit niet kunnen
moeten de dieren worden verwijderd.

