
Huis- en gedragsregels 
Islamitisch zomerkamp 2014 

 
Wie zich niet ingeschreven heeft wordt niet toegelaten als de accommodatie vol is. 
Deelnemers die gedurende het zomerkamp zelfstandig komen dienen tussen 9:00 en 22:00 
aanwezig te zijn. Na 22:00 uur is de accommodatie gesloten. Buiten deze tijden is het 
verboden om de accommodatie te betreden. Voorkom teleurstellingen, schrijf  je snel in en 
kom op tijd. Uitzonderingen altijd in overleg met de organisatie. 
 
Alle deelnemers worden geacht deel te nemen aan de 5 verplichte gebeden (salaat). 
Alle deelnemers zijn verplicht om deel te nemen aan de Islamitische activiteiten, opdat zij 
kennis kunnen opdoen over de Islam. 
 
Wij verwachten dat de deelnemers zich broederlijk gedragen en goed Islamitisch gedrag 
vertonen, wat ook één van de doelstelling van dit zomerkamp is. 
 
Ongewenste intimiteiten, verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.   
 
Deelnemers mogen het terrein van accommodatie “De Roerdomp” niet zonder 
toestemming van de organisatie verlaten. 
 
Aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. 
 
WIMYC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermiste of beschadigde eigendommen 
van de deelnemers. Wij moeten gezamenlijk waken over onze eigendommen. 
 
Voor schade toegebracht aan gebouwen, inventaris, alsmede schade aan derden wordt u 
aansprakelijk gesteld. 
 
Van de deelnemers wordt geacht dat ze op een goede manier met de eigendommen (zoals 
speeltoestellen en audio/visueel apparatuur) omgaan.  
 
Bezoekers hebben uitsluitend toegang tot de recreatieve ruimtes. 
 
Betaling  
Het is niet toegestaan om de accommodatie te betreden indien men nog niet betaald heeft. 
Betaling overmaken op rekeningnummer NL03INGB 786.67.63 tnv WIMYC o.v.v. 
reserveringsnummer. Betaling kan ook contant bij een van de organisatoren.  
 
Bij overtreding van een van deze regels kan WIMYC de deelnemer uit het kamp 
verwijderen. 



Huisregels De Roerdomp 
 

Om uw verblijf op Groepsaccommodatie De Roerdomp voor iedereen zo aangenaam 
mogelijk te maken willen we u alvast wijzen op een aantal huisregels. 
 
Aansprakelijkheid 
Voor schade toegebracht aan gebouwen, inventaris, alsmede schade aan derden wordt de 
huurder aansprakelijk gesteld. 
De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van, of schade aan 
eigendommen. 
De eigenaar behoudt het recht ten aller tijden te controleren of de voorschriften en 
afspraken worden nageleefd, en indien nodig maatregelen te treffen. 
 
Bedden en beddengoed 
U dient zelf te zorgen voor hoeslaken, kussensloop en slaapzak.  
In verband met de brandveiligheid mogen de bedden niet verplaatst worden. 
 
Roken en rook 
In de accommodaties mag niet gerookt worden. 
Bij teveel rook in de accommodaties zal het brandalarm afgaan. Bij een valse brandmelding 
waarop de brandweer wel reageert zullen de kosten worden doorberekend aan de huurders 
van de betreffende accommodatie. WIMYC zal deze kosten op u verhalen.  
 
Muziek en lawaai 
Maak geen lawaai of harde muziek. Na 24.00u. moet het sowieso stil zijn op het terrein. 
 
Bossen 
In het natuurreservaat van de Landschotseheide mag u naar hartelust wandelen maar blijf 
op wegen en paden. 
Dus ook geen bosspelen of hutten bouwen. 
Let op! Na 20.00u. mag u geen gebruik meer maken van dit bos. 
Voor al deze activiteiten kunt u wel terecht in ons eigen bos. 
Maar ook voor ons eigen bos geldt: ben zuinig op het bos, verniel het niet. 
 
Speelvijver 
Laat kinderen alleen gebruik maken van de speelvijver wanneer er een volwassene bij is. 
Blijf voor de drijflijn (boeien). Vervuil het water niet, ook niet met groene zeep. 
 
Bij overtreding van een van deze regels kan WIMYC de deelnemer uit het kamp 
verwijderen. 
 


