
Feestregels 
Onze feestregels op een rij: 

1. Toegang tot een feest is alléén mogelijk ná inschrijving via de opgegeven methode. 

 

2. Indien introducés worden uitgenodigd geldt altijd: 

 Slechts één introducé per genodigde (tenzij anders wordt aangekondigd.) 

 Gelijktijdig aanmelden, met voor- en achternaam van intro 

 Genodigde is ten alle tijden verantwoordelijk voor de (gedragingen van de) introducé  

 Gelijktijdig binnenkomen en vertrekken met introducé 

3. Leden/genodigden en introducés moeten altijd een geldig identiteitsbewijs (ID) kunnen tonen. 

 

4. Betaling en registratie gebeurt bij binnenkomst. Tenzij anders wordt aangekondigd. 

 

5. Gebruik van de garderobe is voor eigen risico. 

 

6. Personen jonger dan 16 jaar kunnen het terrein niet verlaten zonder begeleiding van een 

volwassene. Ophalen gebeurt daarom altijd op het terrein van de vereniging, niet op de 

parkeerplaats. De organisatie gaat er vanuit dat ouders van jeugdleden (jonger dan 16 jaar) hun kind 

op (laten) halen. 

 

7. Roken tijdens het feest mag alleen buiten het clubhuis, nimmer in het clubhuis. 

 

8. Alcoholische consumpties mogen alleen besteld en genuttigd worden door personen van 18 jaar 

en ouder, met een door de organisatie uitgereikte herkenning. Iedereen die een feestganger zonder 

juiste herkenning voorziet van alcoholische dranken, kan worden verwijderd van het complex. 

 

9. Het binnen brengen van alcoholische dranken en andere genotsmiddelen zoals wiet, hasj, XTC 

en/of andere soorten soft- of harddrugs wordt bestraft met verwijdering van het complex en het 

inlichten van de ouders van betrokken genodigden dan wel introducés. Feestgangers die worden 

betrapt op het gebruik van wiet, hasj, XTC en/of andere soorten soft- of harddrugs worden door de 

organisatie van het complex verwijderd. 

Het zogenaamde "indrinken" is taboe. De toegang tot het feest kan in een dergelijk geval geweigerd 

worden. 

 

10. Jassen, tassen en rugzakken dienen in een daarvoor bestemde ruimte, garderobe, te worden 

achter gelaten. Toegang tot de garderobe is alleen toegestaan om de hierboven genoemde spullen te 

brengen of te halen. Feestgangers die zich buiten deze reden ophouden in de garderobe kunnen 

worden verwijderd van het complex. 

 

11. De organisatie is ten alle tijden bevoegd om bezoekers te fouilleren en op verzoek de inhoud van 

tassen e.d. te tonen. 

 

12. Leden/genodigden en introducés dienen zich stipt te houden aan instructies van de organisatie 

en terrein-afzettingen niet te betreden. Tijdens een feest betreden van velden is niet toegestaan. 

 



13. Indien gedrag van genodigden en/of introducés aanleiding geeft tot verwijdering van het complex 

wordt hierover geen discussie gevoerd. Bij verwijdering van het complex worden altijd de 

ouder(s)/verzorger(s) van betrokkene(n) en het bestuur van HC Rijnvliet op de hoogte gesteld. Voor 

kinderen onder de 16 vindt dit contact plaats vóórdat betrokkene(n) verwijderd wordt(en). 

 

14. Kinderen onder de 16 jaar dienen door hun ouders / verzorgers opgehaald te worden bij de poort 

van het complex. Dit ter voorkoming dat zij alleen naar de parkeerplaats lopen en daar alleen staan 

te wachten. 

 

15. Over bovenstaande regels en de naleving daarvan gaat de organisatie nimmer in discussie. De 

organisatie behoudt zich het recht voor, om in geval van twijfel de nodige testen af te nemen en te 

handelen naar eigen goeddunken. 

 

16. De Evenementencommissie kan besluiten dat een genodigde / introducé die op basis van regel 13 

is verwijderd, voor de rest van het seizoen of voor onbepaalde tijd wordt uitgesloten van 

evenementen.  

17. De Evenementencommissie heeft altijd het recht (in overleg met het bestuur) een evenement af 

te blazen of te beëindigen als er zich een situatie voordoet die de genodigden in gevaar brengt. 

 

Organisatie van de feesten bij HC Rijnvliet  

 

De Evenementencommissie organiseert de (jeugd)feesten bij HC Rijnvliet. De contactgegevens staan 

in LISA. 

 

De feesten staan in de Agenda op de site én ze worden via de site aangekondigd ongeveer een 

maand voor het feest wordt gehouden. Per feest wordt vooraf aangekondigd wie er welkom zijn 

(bijvoorbeeld alleen de A, B en C jeugd), of introducées mee mogen, wat de entreeprijs is en de 

aanvangs- en eindtijd. 

 

We proberen om voor elke leeftijdsgroep door het jaar heen een evenement te organiseren.  

 

Toegang tot een feest alleen na aanmelding  

 

Als vereniging willen we geen ongevraagd bezoek en we willen precies weten wie er aanwezig zijn in 

het clubhuis. Daarom is het alleen mogelijk toegang te krijgen tot een feest wanneer de genodigde 

zich vooraf heeft ingeschreven via de opgegeven methode. 

 

Ook wanneer het mogelijk is een introducé mee te nemen, moet die introducé vooraf zijn 

aangekondigd, met voor- en achternaam via LISA. Verder moeten introducés en genodigden hun 

identiteitsbewijs met zich meebrengen. 


