Stichting

Samen Op Pad

Secretariaat: ’t Hennetje 19 3985PB Werkhoven info@wc-samenoppad.nl K.v.K.no.: 854083674
Organisator evenementen:
Verklaart onderstaande voor akkoord
Voornaam:
Naam:
Adres:
Postcode Plaats
Telefoon:
Mobiel:
Email:
Afspraken, reglement en richtlijn(en) bij organisatie van wandeling stichting Samen Op Pad.
Doel:
Samen op pad staat voor samen uit samen thuis. Bij de wandeling is het wandel
tempo 5 tot 5½ km per uur.
Motto:
Samen op pad en dat voor het goede doel. Niets moet maar niet alles mag
Type evenement:
Groepswandeling plus minus 25km midweeks
Omschrijving:
Deze wandeling wordt georganiseerd door een individuele wandelaar, die wel of
niet gesteund wordt door een ander en of door anderen. Het doel van de
wandeling is om de deelnemers een mooie, ontspannen, interessante en vooral
gezellige wandeling te bezorgen. De groep blijft tijdens de wandeling bij elkaar.
Reglement:

1. De wandelingen worden volledig onder verantwoording en uitvoering
van de organisator georganiseerd inclusief afspraken met start- en rust
locaties.
2. De organisator dient er voor te zorgen dat de door hem aangemelde
wandeling altijd kan doorgaan. Dit door het aanwijzen van 1 of
meerdere personen (vervangers) en of het aanleveren van
routebeschrijving en of GPS- bestand.
3. De organisator die de wandeling op de kalender heeft gezet, bezit de
exclusieve rechten van deze wandeling Alleen met zijn/haar
toestemming kan een ander de tocht voortzetten.
4. Het SOP zal waar mogelijk ondersteuning bieden en zal zorgen voor de
aanmelding bij wandelbonden en de nodige PR. Via website en
programmaboekje worden de wandelingen onder de aandacht van
potentiële wandelaars gebracht.
5. De organisator zal per deelnemende wandelaar € 1,00 afdragen aan het
SOP.
6. Alle organisatoren hebben het recht op inzicht in de financiële
afwikkeling door het SOP. Valt dit binnen de reglementen en
doelstelling van het SOP, dan zullen ze onvoorwaardelijk instemmen
met het beleid.
7. De organisatoren heb het recht om aanpassing van de reglementen en
doelstellingen van het SOP te vragen. Deze vragen zullen binnen een
jaar worden besproken. (medio april)
8. De organisator is gehouden aan de algemene regels voor het organiseren
van een wandeling, die zijn opgesteld door de wandelbond waarbij het SOP
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is aangesloten. Technische reglement SGWB en reglement KWBN. Het
SOP heeft daaraan enkele specifieke afspraken toegevoegd. Zie
doelstelling, reglementen en richtlijnen wc Samen Op Pad.
9. De organisator kan aangeven wie genoemd zal worden als
(hoofd)sponsor. Het SOP bestuur heeft daarover in overleg het laatste
woord.
10. Elke organisator mag meedenken en voorstellen doen voor het
opnemen van een extra goed doel. De erkenning daarvan zal alleen
plaatsvinden na overtuiging en goedkeuring van het SOP bestuur. Het
goede doel moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de reglementen
van SOP. De verdeelsleutel wordt bepaald door het SOP bestuur.
11. Tweemaal per jaar zal er een bijeenkomst WGW plaats vinden waarbij
alle organisators en medewerkers aanwezig zullen zijn om gezamenlijk
afspraken te maken hoe om te gaan met het groepswandelen. De
organisatoren hebben gezamenlijk het laatste woord.
12. Het groepswandelen bij Samen op pad betreft een wandeling van plus
minus 25 km midweeks (dinsdag-woensdag-donderdag) gehouden.
13. Per 1-1-2013 is er een budget per werkgroep ingesteld voor
noodzakelijke uitgaven voor het organiseren en instant houden van de
evenementen. De reservering bedraagt 10% van de afdracht per
werkgroep aan SOP met een maximum van € 300,00 per jaar. Zo
ontstaat er een reservering WGW , WSW en SOP, die binnen de
beoogde 80% van de netto opbrengst blijft van het goede doel. De
reserveringen mogen altijd gedoneerd worden aan het goede doel.
14. Om voor de organisator persoonlijk groot financieel risico te voorkomen
zal er gezamenlijk een regeling getroffen worden om financieel risico
(niet door eigen schuld) te delen. Risico's kunnen ontstaan door: zeer
weinig of geen deelname door slecht weer of afgelasting na overleg met
instanties. Buiten deze regeling vallen risico’s die ontstaan door niet
verantwoorde oorzaken die vallen buiten onze reglementen en
richtlijnen.
15. Overige risico’s worden geregeld via het calamiteitenplan, een en ander
geheel in overleg met officials SGWB en KWBN
Sponsoren:
Extra goed doel:
Goede Doelen
SOP:
Goede doelen
afdracht(en).
Getekend:

El Seibo in de Dominicaanse Republiek.
Afdracht € 1 voor de door Samen Op Pad gekozen goede doelen.
DD.
Naam
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