Reglement van van Paintball vereniging Zeeland
1. Contributie.
De contributie bedraagt € 15,- per kwartaal voor elk kwartaal dat men lid is.
Mocht een lid zijn contributie niet voldoen en dit na 2 aanmaning nog niet hebben voldaan, dan heeft het bestuur
het recht tot royeren van het lid.
Introducés
Het is elk lid toegestaan om op de speeldagen introducés mee te nemen. Deze dienen echter wel minimaal 24 uur
voor de speeldag aangemeld te worden via de website. Niet aangemelde introducés worden niet toe gelaten tot de
speeldagen. De introducé dient ten minste 18 jaar of ouder te zijn en een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen
om dit ook te kunnen controleren. Voor elke introducé dient € 10,- worden te voldaan.
De introducé dient zich op de hoogte te stellen van de regels en/of de voorschriften zoals deze zijn gepubliceerd op
de website.
2. Lidmaatschap
Aanmelding geschiedt schriftelijk bij het bestuur van Paintball vereniging Zeeland.
Alle daarvoor benodigde formulieren zijn te downloaden via de website van de vereniging.
Een aanmelding bestaat uit:
1. Het inschrijfformulier
2. Kopie legitimatiebewijs
3. Verklaring eigen risico
4. 2x Pasfoto
De minimale wettelijk leeftijd voor lidmaatschap is 18 jaar.
Elk lid is in het bezit van eigen gear (complete set paintball marker incl. Masker) of zorgt dan wel binnen 2 maanden
na lidmaatschap deze in het bezit te hebben.
Elk (aspirant)lid dient zichzelf op de hoogte te stellen van de regels en voorschriften zoals deze door de vereniging op
de website zijn gepubliceerd.
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden doormiddel van gebruikmaking van het op de
website gepubliceerde opzegformulier. Het opzegtermijn is 1 kwartaal. Tot dan blijft contributie verschuldigd. De
opzegging dient voor de eerste van het nieuwe kwartaal bij het bestuur binnen te zijn.
3. Gedragsregels
Markers
- De markers dienen ten aller tijde gedemonteerd in een afgesloten tas en buiten direct gebruik te worden vervoerd,
van en naar de vereniging en/of andere speelvelden. Dit houdt o.a. in dat de fles, hopper, loop en eventuele
magazijn- of kolfkits zijn verwijderd.
- De markers dienen altijd maximaal op 300 FPS te zijn afgesteld. Dit wordt elke speeldag voorafgaande aan het spel
gecontroleerd dmv een chronometer. Tijdens het spelen hebben de marshalls het recht steekproefsgewijs controles
uit te voeren op de maximale FPS
- Binnen de safetyzone is een barrelsock verplicht.
- Testen van de markers gebeurt alleen op de test range of een daarvoor aan gewezen plaats.
- Gebruik van de markers is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde velden.
Op het veld.
- Het gebruik van gedrags beïnvloedende middelen zoals alcohol en drugs in welke vorm en soort dan ook zijn
verboden.
- Men mag het veld alleen betreden met een goedgekeurd paintballmasker. Dit masker kan vooraf worden
gecontroleerd door de verenging.
- CAT 1. Markers zijn bij wet verboden in bezit te hebben en te gebruiken. Paintball vereniging Zeeland zal dit dan
ook niet goed keuren,en het gebruik en bezit hiervan is dan ook volledig op eigen risico. Paintball vereniging Zeeland
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. gebruik van CAT. 1 markers tijdens opendagen wedstrijden en / of
trainings momenten.
- Enkel goedgekeurde perslucht flessen worden toe gelaten op het speelveld
- Buiten de safetyzone is het dragen van het paintballmasker steeds verplicht.

- Op het veld dient te allen tijde de aanwijzingen van de bestuursleden c.q. marshalls opgevolgd te worden.
- De barrelsock mag alleen verwijderd worden op het speelveld voor aanvang van het spel.
- Bij een hit tijdens het spel wordt luid geroepen “HIT”en steek men het wapens omhoog hierna mag er niet op de
speler geschoten worden.
Buiten het veld
- Het gebruik van de markers buiten het speelveld wordt door PVZ ten strengste verboden
- Het gebruikt van markers op mensen zonder de nodige bescherming wordt door PVZ ten strengste verboden.
- Het gebruik van markers op dieren wordt door PVZ ten strengste verboden
Overtreding van hier bovengestelde leidt direct tot royering als lid van de vereniging.
Paintball vereniging Zeeland is niet aansprakelijk voor(gevolg) schade direct of indirect van welke aard dan ook,
welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door hem gebruikte uitrusting en/of spelterreinen.
4. Het post adres is:
Secretariaat Paintball vereniging Zeeland
Villa-Novastraat 16
Postcode: 4471AN
Woonplaats : Wolphaartsdijk
Webadres: www.paintballverenigingzeeland.nl
E-mail: bestuur@paintballverenigingzeeland.nl
5. Locatie van de vereniging
Paintball vereniging Zeeland organiseert haar activiteiten op haar eigen paintball veld, gelegen aan de
sinoutskerkseweg te Goes.
6. huisteam
Paintball vereniging Zeeland is voort gekomen uit Team PAC, dit team zal binnen de vereniging voortbestaan in zijn
huidige vorm en zal in samenwerking met de vereniging activiteiten organiseren die de vereniging ten goede komen.
Voor deze diensten zullen Team PAC vrij gesteld worden van Veld huur en de mogelijkheid kortingen te verkrijgen
voor de paint. Leden van de vereniging zijn niet automatisch lid van het huisteam. Team PAC zal uit de leden van de
vereniging nieuwe team leden selecteren indien dit van toepassing is. Alle andere leden zullen steeds als lid van
Paintball Vereniging Zeeland opereren tijdens open dagen dan wel wedstrijden en trainings momenten.
7. Definities
- Als in de tekst wordt gesproken over PVZ wordt bedoeld Paintball vereniging Zeeland
- Als in de tekst wordt gesproken over “hij”of “hem” kan ook worden bedoeld “zij”of “haar”.
- Verwijzingen met bv. (5.1) geeft het betreffende artikel aan van de statuten.
- Verwijzingen naar het bestuur betreffen het hele bestuur.
- Verwijzingen naar een bestuurslid betreffen het genoemde bestuurslid en niet het gehele
bestuur.
8. slotbepaling
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook
die
een of meer leden, bestuursleden en/of introducés overkomen, of voor schade aan eigendommen
door
diefstal, verlies, beschadigingen of op andere wijze. In onvoorziene omstandigheden met
betrekking
op voorgaande artikelen beslist het bestuur.

