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Vooraf

●

Ten behoeve van evenementen georganiseerd door de Stichting Haaren in Beweging is dit
deelnamereglement vastgesteld door de bestuursvergadering van Stichting Haaren in Beweging
(HIB) op 16 april 2018.

●

In alle gevallen waarin dit deelnamereglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting
Haaren in Beweging.

●

De Stichting Haaren in Beweging behoudt zich het recht voor de inhoud van dit document te wijzigen
en/of aan te vullen. Wijzigingen op het document zullen altijd worden geaccordeerd door het bestuur
van HIB.

●

Het kader van dit deelnamereglement is afkomstig van de Dorpsvereniging Velserbroek en is met
haar toestemming de dato 21 oktober 2010 onder bronvermelding gebruikt.
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1.

Organisatie

De Stichting Haaren in Beweging (HIB) organiseert diverse wandel- en hardloopevenementen. Voor
ieder evenement is er een apart werkgroep die het evenement organiseert. De werkgroep doet dit onder
toezicht en verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur van HIB. Dit reglement is van toepassing op
alle activiteiten van HIB, zowel de eenmalige, als de jaarlijkse evenementen. De jaarlijkse evenementen
in 2018 zijn:
- Essche Avond3daagse (A3D-E)
- Biezenmortel Avond3daagse (A3D-B)
- Heel Haaren Wandelt (HWW)
De hoofdstukken 6 tot en met 10 beschrijven de voorwaarden die specifiek voor het evenement gelden.

1.1

Stichting Haaren in Beweging (HIB)

1.1.1.

De stichting Haaren in Beweging, statutair gevestigd te Haaren, is opgericht op 12 februari 2009
ten overstaan van mr. C.C.M. Witlox, notaris te Helvoirt en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel voor Brabant onder nummer 17243555.
Doelstelling van Stichting Haaren in Beweging is het begeleiden, bevorderen en (doen)
organiseren van met name sportieve, maar ook culturele (wandel- en trimloop)
bewegingsevenementen ter verbetering en verruiming van het sportieve en culturele klimaat in
de gemeente Haaren. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het
adviseren, faciliteren, begeleiden en organiseren van –voor eenieder toegankelijkevierdaagsen, trimlopen, (wandel)tochten, wedstrijden, clinics, evenementen, manifestaties,
exposities, alsmede het genereren van publiciteit daarvoor.
Contactgegevens
Stichting Haaren in Beweging (HIB)
Secretariaatsadres: Tempeliersweg 27 te 5076 AG Haaren.
Website: www.haareninbeweging.nl
e-mail: info@haareninbeweging.nl

1.1.2.

1.1.3

1.2

KWBN

1.2.1.

HIB is sinds 23 maart 2009 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond voor lichamelijke
oefening – Wandelsportorganisatie Nederland. HIB is aangesloten bij KNBLO-NL onder
nummer 388852. KNBLO is per 1 januari 2015 opgegaan in Koninklijke Wandelbond Nederland,
Statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister nr. 40409058.
Contactgegevens KWBN
www.kwbn.nl
Bondbureau Nijmegen; Miranda Janssen
Contactgegevens regio Brabant/ Zeeland
E.M. (Els) Jansen; Secretaris; secretaris.brabant-zeeland@kwbn.nl 0164 685934
L. (Lia) van Loon; Bestuurslid Coördinatie Avondvierdaagse;
avondvierdaagse.brabant-zeeland@kwbn.nl 06 51029565
Th. (Theo) Klanke; Accountmanager; accountmanager.brabant-zeeland@kwbn.nl
W (Wim) Elsevier; promotiemateriaal; wandelevenementen.brabant-zeeland@kwbn.nl

1.2.1

•
•

•
•

De evenementen HHW en de A3Daagsen worden door HIB georganiseerd onder auspiciën van
KWBN.
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2

Algemene bepalingen

2.1

Aansprakelijkheid

2.1.1
2.1.2

Deelname aan een evenement geschiedt vrijwillig en is geheel op eigen risico.
HIB is op geen enkele wijze verantwoordelijk, of (gedeeltelijk) aansprakelijk, voor ongevallen
en/of ziekte van deelnemers tijdens of voorkomend uit een evenement.
HIB is op geen enkele wijze verantwoordelijk, of (gedeeltelijk) aansprakelijk, voor beschadiging
of verlies van bezittingen tijdens een evenement of elk ander door de deelnemer geleden
nadeel.

2.1.3

2.2

Herkenbaarheid organisatie

2.2.1

De organisatie en vrijwilligers van evenementen in Haaren zijn herkenbaar aan groene poloshirt of hoody met naam Haaren in Beweging op achterzijde. Werkgroep A3Biezenmortel heeft
oranje bodywarmers. De werkgroep Esch heeft zwarte shirts met groene opdruk en
naambadge.
De verkeersregelaars zijn herkenbaar aan een vest, zoals omschreven in de “Regeling
verkeersregelaars”.

2.2.2

2.3

Overig

2.3.1

Met het inschrijven voor een evenement verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met
dit deelnamereglement.
Door deel te nemen onderwerpt men zich aan de bepalingen en voorschriften van HIB, KWBN,
politie, hulpdiensten en autoriteiten.
Gevonden voorwerpen kunnen bij het startpunt of secretariaatsadres worden
afgegeven/opgehaald.
Overtreding van het deelnamereglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname, dit ter
beoordeling van HIB.
Het deelnamereglement evenementen is opvraagbaar bij HIB dan wel te downloaden via
www.haareninbeweging.nl.

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

3
3.1

Definitie deelnemer
Deelnemer

Diegene, die zich door middel van het inschrijfformulier van een HIB evenement heeft aangemeld en
- die minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt; en
- die het vastgestelde inschrijfgeld heeft voldaan.

3.2

Minderjarige deelnemer

In aanvulling op deelnemer gelden voor een minderjarige deelnemer de volgende criteria:
- Diegene, die minimaal de leeftijd van 3 jaar, maar nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft;
- Een minderjarige deelnemer kan alleen onder verantwoordelijkheid van ouder, verzorger of wettelijk
vertegenwoordiger deelnemen;
- Een ouder, verzorger, of wettelijk vertegenwoordiger is ten allen tijde verantwoordelijk voor de geen/of misdragingen van deze minderjarige deelnemer;
- Waarvan een ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger zorg draagt voor een goede
begeleiding.
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4

Privacy, ideeën en klachten

4.1

Privacy

4.1.1

HIB legt de gegevens van de deelnemer van de inschrijving vast in een elektronische database
voor 1 jaar.
HIB kan de gegevens van de deelnemers, uitgezonderd groepsdeelnemers, gebruiken voor PR
doeleinden van de eigen organisatie.
HIB kan op verzoek de gegevens van deelnemers van een wandelevenement verstrekken aan
de KWBN.
HIB stelt gegevens van de deelnemers niet beschikbaar aan derden, uitgezonderd KWBN.
Deelnemer kan, na afloop van een evenement zijn/haar gegevens uit de database laten
verwijderen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan HIB.
Deelnemer verklaart zich akkoord met gebruik van foto- en/of filmmateriaal voor publicatie (op
website), promotie of anderszins van de evenementen van HIB, waarop de beeltenis van
deelnemer voorkomt. Hiervoor kan geen vergoeding worden geclaimd. Vooraf kan bij de
contactpersoon die op het inschrijfformulier staat vermeld, bezwaar worden gemaakt.

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

4.2

Ideeën en klachten

4.2.1

Klachten en ideeën kunnen, vooraf of na een evenement, gemeld worden aan HIB.

4.2.2
4.2.3
4.2.4

Klachten en ideeën bij voorkeur kenbaar maken via e-mail info@haareninbeweging.nl.
Klachten en ideeën welke tijdens een evenement worden ingebracht, worden na afloop van dit
evenement bekeken en/of behandeld.
Klachten welke een acute oplossing behoeven, worden direct in behandeling genomen.

5

Verkeersveiligheid en openbare orde

5.1

Verkeersveiligheid

5.1.1
5.1.2

Het is niet toegestaan voor het starttijdstip aan het evenement te beginnen.
HIB verplicht zich tot het inzetten van verkeersregelaars op de door de vergunningverlener
(gemeente Haaren) aangewezen punten.
Buiten deze aangewezen punten ligt de verantwoording voor een veilige oversteek bij de
deelnemer zelf of, indien het een minderjarige deelnemer betreft bij de ouder, verzorger of
wettelijk vertegenwoordiger.
Deelnemer is verplicht, indien aanwezig, bij de verkeersregelaar(s) over te steken.
Deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de verkeersregelaar(s) op te volgen.
Het negeren van instructies van de verkeersregelaar(s) is bij de wet strafbaar en kan tot
diskwalificatie leiden.
Deelnemer van een wandelevenement is verplicht gebruik te maken van voetpaden.
De deelnemer van een wandelevenement dient, wanneer er geen voetpad is, te allen tijde links
te lopen.
Deelnemer van een wandelevenement is verplicht zich aan de verkeersregels, zoals
vastgesteld in de wegenverkeerswetgeving en het reglement verkeersregels en
verkeerstekens, te houden.

5.1.3

5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
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5.2

Openbare orde

Het is de deelnemer niet toegestaan…
- …aan andermans spullen te komen.
- …opzettelijke vernielingen, beschadigingen of letstel aan te richten.
- …zich buiten de gestelde route te begeven.
- …zijn/haar afval op straat achter te laten.
- …zich hinderlijk te gedragen.
- …tijdens de tocht alcoholhoudende dranken bij zich te hebben / te nuttigen.
- …luid spelende geluidsdragers met zich mee te voeren.
- …andere deelnemers te hinderen.
- …andere weggebruikers te hinderen.
- …door vlaggen, vaandels, insignes, kleding, liederen, gebaren of anderszins propaganda te maken,
uitleg te geven aan een politieke richting, godsdienst of denkwijze alsmede zich jegens anderen
kwetsend of discriminerend op te stellen

6.

Evenement Essche Avond3daagse (A3D-E)

6.1

Inschrijfvoorwaarden A3D-E individuele lopers

6.1.1
6.1.2

Voorinschrijving tot de startdag van de A3D tot 17.00 uur.
Voorinschrijving via het inschrijfformulier, wat te downloaden is via www.eschavond3daagse.nl
en verkrijgbaar is bij de Spar. Daarnaast kun je je vanaf half april online inschrijven op de eerder
genoemde website.
Op de aanvangsdag van de A3D kan tot het aangegeven vertrektijdstip worden ingeschreven.
De inschrijfkosten worden bepaald door HIB en worden bij de start van de voorinschrijving
kenbaar gemaakt.
De inschrijfkosten worden voldaan bij het inleveren van het inschrijfformulier.
Bij inschrijving dient de voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum
te worden vermeld.
De deelnemer geeft een telefoonnummer, waarop hij/zij tijdens de wandeltocht bereikbaar is.
Aan verzoeken om terugbetaling van inschrijfgeld, om welke reden dan ook, kan niet worden
voldaan.

6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8

6.2

A3D-E wandeltocht

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8

HIB biedt de mogelijkheid tot het lopen van 5 kilometer of 10 kilometer.
HIB geeft de startlocatie en dagelijkse starttijden van de A3D aan via haar publicatiekanalen.
Alle deelnemers vertrekken vanaf het door HIB aangewezen startpunt.
Tot een half uur na de aangegeven starttijden kan worden gestart vanaf de startlocatie
Alle deelnemers lopen elke avond de tocht uit, tot op de plaats van vertrek.
In geval van calamiteiten of bijzondere omstandigheden kan besloten worden de A3D af te
gelasten of te verplaatsen.
HIB maakt de routes bij de start bekend.
Op de routebeschrijving staat een telefoonnummer de organisatie.

6.3

Startkaart A3D-E

6.3.1

Deelnemers ontvangen bij de startlocatie een startkaart die zij gedurende de drie avonden zelf
bewaren.
De startkaart wordt bij start en finish afgestempeld alsmede bij een of meerdere controleposten.
De startkaart moet bij elke controlepost getoond worden.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afstempelen.

6.3.2
6.3.3
6.3.4
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6.3.5

Bij het niet halen van alle controlepunten kan HIB als uiterste sanctie besluiten een deelnemer
te diskwalificeren.

6.4

Medailles

6.4.1
6.4.2
6.4.3

De medaille zal aan het eind van de derde avond worden uitgereikt.
Om in aanmerking te komen voor een medaille dient men minimaal 2 avonden te lopen.
Op het inschrijfformulier wordt aangegeven of deelnemer medaille wil ontvangen.

7

Evenement Biezenmortel Avond3daagse (A3D-B)

7.1

Inschrijfvoorwaarden A3D-B individuele lopers

7.1.1
7.1.2

Voorinschrijving tot 1 dag voor de start van de A3D.
Voorinschrijving via het inschrijfformulier, wat onder andere te downloaden is via de website
van HIB en verkrijgbaar is via de basisschool.
Op de aanvangsdag van de A3D kan tot een kwartier voor het aangegeven vertrektijdstip
worden ingeschreven.
De inschrijfkosten worden bepaald door HIB en worden bij de start van de voorinschrijving
kenbaar gemaakt.
De inschrijfkosten worden voldaan bij het inleveren van het inschrijfformulier.
Bij inschrijving dient de voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum
te worden vermeld, alsmede voor de hoeveelste keer de deelnemer aan een A3D deelneemt.
Een e-mail adres is optioneel, maar heeft de voorkeur van de organisatie.
De deelnemer geeft een telefoonnummer, waarop hij/zij tijdens de wandeltocht bereikbaar is.
Aan verzoeken om terugbetaling van inschrijfgeld, om welke reden dan ook, kan niet worden
voldaan.

7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6

7.1.7
7.1.8

7.2

Inschrijfvoorwaarden A3D-B gezinnen

7.2.1
7.2.2

Gezinnen kunnen zich gezamenlijk inschrijven, mits alle inschrijvende gezinsleden op één adres
wonen.
De inschrijfkosten voor een gezin zijn 12 euro in 2016.

7.3

A3D-B wandeltocht

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7

HIB biedt de mogelijkheid tot het lopen van 2,5, 5 of 10 kilometer.
HIB geeft de startlocatie en dagelijkse starttijden van de A3D aan via haar publicatiekanalen.
Alle deelnemers vertrekken vanaf het door HIB aangewezen startpunt.
Tot een half uur na de aangegeven starttijden kan worden gestart vanaf de startlocatie.
Na de starttijd heeft de deelnemer drie uur de tijd om de A3D wandeltocht te lopen.
Alle deelnemers lopen elke avond de tocht uit, tot op de plaats van vertrek.
Wanneer een deelnemer langer dan drie uur nodig heeft voor de wandeltocht, wordt deze als
uitvaller gezien.
7.3.8 Elke andere vorm van verplaatsen dan wandelen is niet toegestaan. Het gebruik van andere
vervoer- en/of hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is
verleend door HIB. Te denken valt hierbij aan een rolstoel of kinderwagen.
7.3.9 Ingeval van calamiteiten of bijzondere omstandigheden kan besloten worden de A3D af te
gelasten of te verplaatsen.
7.3.10 HIB maakt de routes bij de start bekend.
7.3.11 Op de routebeschrijving staat een telefoonnummer de organisatie.
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7.4

Startkaart A3D-B

7.4.1

Deelnemers ontvangen bij de startlocatie een startkaart die zij gedurende de drie avonden zelf
bewaren.
De startkaart wordt bij start en finish afgestempeld alsmede bij één of meerdere controleposten.
De startkaart moet bij elke controlepost getoond worden.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afstempelen.
Bij het niet halen van alle controlepunten kan HIB als uiterste sanctie besluiten een deelnemer
te diskwalificeren.

7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5

7.5

Medailles

7.5.1

Om in aanmerking te komen voor een medaille dient de A3D de volledige afstand waarop
ingeschreven is, alle avonden gelopen te worden.
Bij het niet volledig uitlopen van de tocht zoals in het vorige lid omschreven heeft de deelnemer
geen recht op een medaille.
De medaille zal aan het eind van de derde avond worden uitgereikt.
Bij inschrijving op de aanvangsdag kan niet gegarandeerd worden dat de deelnemer de
medaille direct na afloop op de derde avond ontvangt.

7.5.2
7.5.3
7.5.4

8.

Evenement Bourgonische wandeltocht Heel Haaren Wandelt

8.1 Inschrijfvoorwaarden HHW
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8

De werkgroep bepaalt jaarlijks het maximaal aantal deelnemers.
De inschrijving is alleen mogelijk via voorinschrijving tot het maximaal aantal deelnemers is
bereikt
Voorinschrijving is alleen digitaal mogelijk via www.haareningeweging.nl of www.inschrijven.nl.
Informatie wordt o.a. gepubliceerd in het Haarens Klokje.
Per woonadres kunnen meerdere deelnemers worden aangemeld.
De inschrijfkosten worden bepaald door werkgroep en worden bij de start van de
voorinschrijving kenbaar gemaakt. Per afstand en leeftijd gelden verschillende tarieven.
De inschrijfkosten worden voldaan via een automatische incasso bij digitale inschrijving.
Bij inschrijving dient de voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum,
geslacht, de te lopen afstand en e-mail adres te worden vermeld.
Aan verzoeken om terugbetaling van inschrijfgeld, om welke reden dan ook, kan niet worden
voldaan.

8.2

HHW wandeltocht

8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6

HHW biedt de mogelijkheid tot het lopen van 6, 10 of 22 kilometer.
Alle deelnemers vertrekken vanaf het door HIB aangewezen startpunt en tijdstip.
HIB maakt de routes bij de start bekend.
Ingeval van calamiteiten of bijzondere omstandigheden kan besloten worden HHW af te
gelasten of te verplaatsen.
Op de routebeschrijving staat een telefoonnummer van de organisatie.

8.2.7
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