	
  

Strandvereniging De Schelp
Reglement sanctiebeleid
(uitwerking artikel 6 nieuwe Statuten / in samenhang met sancties in Bijlage Voorwaarden Huurovereenkomst Strandhuisje 2010)

(vastgesteld in ALV van 6 maart 2011)

Sancties
1. Als strafbaar wordt aangemerkt zodanig handelen of nalaten dat strijdig is met algemene
rechtsbeginselen, dan wel statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de
vereniging, waardoor belangen van de vereniging en/of de aangesloten leden worden
geschaad.
2. Sancties worden door het bestuur opgelegd en schriftelijk bevestigd.
3. Bij het opleggen van sancties wordt het beginsel van hoor en wederhoor toegepast.
4. Tegen een door het bestuur opgelegde straf bestaat de mogelijkheid om bij de
Klachtencommissie binnen 4 weken na schriftelijke oplegging bezwaar aan te tekenen.
5. Er zijn vier categorieën van sancties, te weten:
A: geldelijke straf (€50- €500);
B: aanpassing in positie op strand / op de voorkeurlijst voor andere plaats;
C: verbod (geheel of gedeeltelijk) tot bewonen / beëindigen van verhuren / ter beschikking
stellen van het strandhuisje;
D: geheel of gedeeltelijk uitsluiten van plaatsing op het strand.
6. De genoemde sancties als bedoeld in artt. 17,18 van de “Bijlage Voorwaarden
Huurovereenkomst Strandhuisje 2010” kunnen onverkort worden toegepast.
7. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om sancties naast elkaar toe te passen.
8. Het bestuur heeft de mogelijkheid om gebreken op kosten van de overtreder te (laten)
herstellen c.q. aan te passen.
9. Van de overeenkomst tussen de gemeente Velsen en de Vereniging is overtreding van de
hier onderstaande bepalingen voor sanctie vatbaar:
Categorie A:
- voorwaarden artikel 2 , “Het strandhuisje”
artikel 3 , “Lozing afvalstoffen”
artikel 7 , “Verwijderen van afval”
artikel 9 , “Voorkomen (geluid)overlast”
artikel 10, “Huisdieren”
artikel 12, “Opleveren van de standplaats”
Categorie B:
- voorwaarden artikel 4, “Plaatsing en gebruik van het strand en van het strandhuisje”
Categorie C:
- voorwaarden artikel 5, “Gebruik als nachtverblijf”
Categorie D:
- voorwaarden artikel 6 , “Brand en het voorkomen van brand”
Artikel 11, “Verhuren van het strandhuisje”	
  

	
  

