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Reglement Kaderschouw 2022 
 

1. Kaderschouw 2022 vindt plaats op 24 en 25 september te Reusel. 

2. Het terrein van Kaderschouw 2022 is enkel toegankelijk voor deelnemers en vrijwilligers die vooraf 

zijn geregistreerd. Aanmelden kan vooraf via de site van Kaderschouw d.m.v. het online formulier. 

Daarnaast moet ook het ondertekende reglement ontvangen zijn bij het Landelijk Bureau Jong 

Nederland. 

3. Bij het betreden van het terrein dient men zich te kunnen legitimeren. Zonder geldig 

legitimatiebewijs, geen toegang! Geaccepteerde vormen van legitimatie zijn paspoort, ID-kaart en 

rijbewijs. 

4. Het is niet toegestaan voor personen onder de 18 jaar om alcohol te nuttigen. Wanneer deze regel 

wordt overtreden, draagt de eigen afdeling de consequenties (zoals ook eventuele boetes). 

5. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken mee het terrein van Kaderschouw 2022 op te  

nemen. Dit geldt voor het feestterrein, camping, parkeerplaats en activiteitenterrein. In het kader 

van de veiligheid is alcohol tijdens het middagprogramma niet toegestaan. 

6. Op zaterdag is er een afwisselend dagprogramma gemaakt. Er wordt van iedereen verwacht dat 

hij/zij actief deelneemt.  

7. Schade, die veroorzaakt is door (een deelnemer van) een afdeling, zal op de desbetreffende 

afdeling verhaald worden. 

8. Deelnemers krijgen uitsluitend toegang tot de door de organisatie aangewezen delen van het 

terrein. 

9. Op de camping zijn enkel tenten toegestaan. Campers en caravans zijn niet toegestaan. Het is ook 

niet toegestaan in de auto te overnachten. 

10. Kampvuur, open vuur en (gas)barbecues zijn niet toegestaan. 

11. Het deelnemersgeld moet voor aanvang van Kaderschouw betaald zijn. 

12. Bij het ondertekenen van het reglement wordt er toestemming gegeven om foto’s te maken van 

de deelnemers gedurende het weekend en deze ook te mogen plaatsen op Social Media en op de 

websites van Kaderschouw en Jong Nederland. 

13. Kaderschouw is voor alle ingeschreven leiding van Jong Nederland. Zorg ervoor dat het voor 

iedereen gezellig blijft. 
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14. Bij het overtreden van deze toegangsregels kan de toegang voor een deelnemer of een volledige 

afdeling worden geweigerd. Na weigering wordt er ook geen toegang meer verleend tot het 

kampeerterrein. 

15. In gevallen waarin nu niet voorzien wordt, beslist het Landelijk Bestuur Jong Nederland.  

 

 

Naam afdeling: ………………………………………………………………… 

Naam voorzitter: ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Handtekening voorzitter: 

 

 

Naam secretaris: ……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Handtekening secretaris: 


