Welkom op de Wilgenborgh
Terrein van de vereniging de Haagse Lichtbond ofwel HLB
De Wilgenborgh is een klein verenigingsterrein dat volledig door leden is opgebouwd en in stand wordt gehouden.
Dit betekent dat alle werkzaamheden zoals beheer, maaien, zwembad, onderhoud, schoonmaak, activiteiten etc.
door leden zelf worden uitgevoerd.
De vereniging vindt het leuk gasten te ontvangen. Als gast op ons terrein kun je van alle faciliteiten gebruik
maken, met inachtneming van de gestelde gebruiks- en veiligheidsregels.
De leiding van het terrein berust bij het bestuur. De door het bestuur gemachtigde beheerder vervult in de
dagelijkse praktijk het beheer over en toegang tot het terrein. Voor vragen of informatie kun je je altijd tot
de beheerder wenden.
Om voor ieder het verblijf op ons terrein zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij een aantal afspraken en
ons verwachtingspatroon op papier gezet.
Algemeen
•
Wij gaan er van uit dat je je als gast gedraagt.
•
Wij verwachten dat wanneer de weersomstandigheden dit toelaten je naturistisch vertoeft.
•
Wij vinden een zorgvuldige omgang met het terrein en de gebouwen vanzelfsprekend.
•
Gasten nemen de gebruiksregels in acht , die ten behoeve van de algemene veiligheid op het terrein op de
daarvoor in aanmerking komende plaatsen zijn vermeld.
•
In de gebouwen en op het terrein zijn brandblusapparaten opgehangen. Ga na waar ze zijn geplaatst en hoe
ze gebruikt dienen te worden.
•
Wees voorzichtig met vuur, maak rookwaren altijd uit in een asbak en gooi geen peuken weg in het terrein of
op het terras.
•
In de openbare ruimtes binnen geldt een rookverbod. Alleen de kantine kent een beperkte rookzone.
•
Wij vertrouwen op zorgvuldigheid in het noteren van consumpties en ijs, keuken- en saunagebruik zodat
verrekening kan plaatsvinden. De prijs- en verbruikslijst liggen op de bar.
•
Douches, toiletten, sauna- en relaxruimte en de keuken worden na gebruik schoon en netjes achtergelaten.
•
In de kantine en op het terras ruimt ieder zijn lege glazen en flessen op. Glazen was je af.
Het meubilair zet je na gebruik terug.
•
Tussen 's avonds 23.00 uur en 's morgens 8.00 uur houdt je rekening met de slapenden.
•
Wanneer men televisie kijkt of naar muziek luistert is het geluid niet hoorbaar buiten de eigen caravan, tent of
vouwwagen.
•
Er is een stortbak voor het legen van toiletcassettes. Het is echter verboden om daarin ook chemische
middelen te gebruiken.
Terrein
•
Laden en lossen vindt plaats op het parkeerterrein of naast het woonhuis voor de poort. Voor vervoer van
bagage zijn bagagekarren beschikbaar. Deze staan in de fietsenschuur of onder de hooiberg.
•
Op het terrein niet wordt gefietst (geldt ook voor kinderfietsen) en fietsen worden gestald in de fietsenstalling
bij de poort.
•
Gasten worden verzocht geen afval of etenswaren onbeschermd buiten de tent of caravan te bewaren i.v.m.
ongedierte. Voor tentkampeerders is bij het toiletgebouw op het achterland een afgesloten vuilnisbak geplaatst
waar men afval in kan deponeren. Volle vuilniszakken kunnen gedeponeerd worden in de container op de oprit
van het terrein, oud papier in de bak er naast. Op verschillende plaatsen op het terrein staan compostvaten
voor het deponeren van groente, fruit en klein tuinafval. Lege flessen worden door een ieder zelf afgevoerd.
Kantine gebouw
•
De kantine/bar is een ruimte voor ontmoeting, TV kijken, biljarten, darten etc. Na 23.00 uur en in het weekend
na 1.00 uur ‘s nachts mag geen geluidsoverlast worden veroorzaakt.
•
Indien geen bediening in de kantine aanwezig is, is zelfbediening gebruikelijk.
•
Voor personen onder de 16 jaar is zelfbediening niet toegestaan. Kinderen mogen niet achter de bar komen.
•
Kinderen mogen niet zelf ijs uit de vriezer pakken.
•
In de kantine mag niet gerookt worden buiten de aangewezen rookzone (=gemarkeerd op de bar).
•
Er is een hot spot in de kantine beschikbaar voor internetgebruikers. Toegangscodes en handleiding hangen op
het prikbord in de hal. Wij gaan ervan uit dat ook gasten zich houden aan de opgestelde gedragscodes.

Jeugd
•
In het jeugdhonk zijn alcohol, roken en het gebruik van open vuur (ook kaarsen) verboden.
•
Maak de kinderen attent op de vluchtwegen in het jeugdhonk.
•
Wil je erop toezien dat ook de kinderen zorgvuldig met de ruimte omgaan en dat het jeugdhonk na gebruik
opgeruimd wordt achtergelaten?
•
Ook in het jeugdhonk is internet beschikbaar. Wij gaan er vanuit dat ouders hun kinderen dusdanig voorlichten
over veilig gebruik. Indien regels overtreden worden, kan gebruik ontzegd worden.
Zwembad
Onder het zwembad verstaan wij het bad en daaromheen liggende rode tegels.
•
Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen onder begeleiding van een volwassene in het zwembad. Ouders
dienen hierop te letten.
•
Douchen is verplicht.
•
Alleen bloot zwemmen is toegestaan.
•
Duiken is verboden.
•
De rode tegels alleen met blote voeten betreden.
•

Sauna
•
Kinderen tot 16 jaar uitsluitend onder begeleiding.
•
Gebruikers dienen het gebruiksregister in de bestuurskamer in te vullen.
Energie
Het verbruik per aansluitpunt is maximaal 1300 Watt en 6 ampère.
•
Stroomvoorziening vanaf aansluitpunt is slechts toegestaan middels een ononderbroken
elektriciteitskabel/snoer.
•
Alleen goedgekeurde gasflessen, slangen en drukregelaars mogen op het terrein worden gebruikt.
•

EHBO
• In het voorportaal van de was/doucheruimte bevindt zich een EHBO- en een brandwondenkoffer. Verder is er
ook een EHBO-koffer in de brandblusserkast op de hoek van landje 26 (links over de grote caravanbrug).
• Telefoonnummers voor Eerste Hulp en huisarts zijn aangegeven op de publicatieborden en op de EHBO-koffer.
Een telefoon voor het oproepen van 112 staat in de bestuurskamer.
Schoonhouden
• Bij langer verblijf waarderen wij het zeer wanneer u mee helpt bij het schoonhouden van bijvoorbeeld de
sanitaire ruimtes. U kunt dan uw naam noteren op de vakantie-corveelijst.
• Schoonmaakartikelen zijn aanwezig in de werkkast aan het einde van de gang bij de doucheruimte.
Niet toegestaan zijn:
•
Het ontvangen van gasten.
•
Het meebrengen van een hond
•
Filmen, fotograferen en het maken van video-opnamen van personen, tenzij hiervoor toestemming is gevraagd
en gekregen.
•
Seksuele intimidatie zal niet worden getolereerd.
•
Het dragen van versieringen door geslachtsorganen.
Wettelijke aansprakelijkheid.
Iedere ouder of verzorger is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar (pleeg)kind.
Ieder persoon die op het terrein verblijft, is jegens de vereniging aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt
door het doen of (na)laten van hem/haarzelf, zijn/haar gezinsleden voor zover het gaat om schade die aan
hem/haar, zijn/haar gezinsleden kan worden toegerekend.
De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op het terrein tenzij die het gevolg zijn van
een tekortkoming die aan de vereniging toe te rekenen is.
Gasten worden verondersteld een WA-verzekering te hebben afgesloten.
Deelname aan onderhoudswerkzaamheden in de ruimste zin, sport- en spelevenementen/activiteiten, en
gebruikmaking van faciliteiten zoals zwembad, sauna, kleedruimte, kantine zijn voor eigen rekening en risico.
Tenslotte wensen wij jullie een aangenaam verblijf op de Wilgenborgh. Mocht u vragen of klachten hebben dan
hopen wij dat u zich wendt tot de beheerder.
Het bestuur

