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ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTEJAARSKAMP  

“그냥 JERRY” 

Dit jaar organiseert de KampCo namens het Bestuur het introductiekamp der LVSJK Tanuki. Hieronder volgen 

de details en de Algemene Voorwaarden. 

1.1  ALGEMENE INFORMATIE 
Algemene informatie  

Wat Eerstejaarskamp “그냥 Jerry”  

Wanneer Woensdag 23 augustus 2017 15:30 t/m vrijdag 25 augustus 2017 12:00 

Waar Groepsaccommodatie “Ons Thuis” 
Oostappensedijk 32, 5724 PM OMMEL 

Wie Eerstejaarleden Tanuki 

Maximaal aantal mensen 65 plaatsen beschikbaar 

Kosten €55,00 via tanuki.nl/winkel 

 

1.2 DATA EN TIJDEN 

Het Eerstejaarskamp zal plaatsvinden van woensdag 23 augustus 2017 tot vrijdag 25 augustus 2017. 

Onderstaand de tijdschema’s van de KampCo, hier kunnen nog wijzigingen in plaatsvinden. 

De reis van en naar station Deurne gebeurt op eigen gelegenheid en is niet inbegrepen in de kosten. Vanaf 

station Deurne zullen wij met een groepsbus richting de accommodatie gaan, ook zullen we deze bus terug 

nemen wanneer het Eerstejaarskamp voorbij is naar station Deurne.  

Wel biedt de KampCo de mogelijkheid aan om samen naar de locatie te reizen, indien je hiervan gebruik wilt 

maken dien je op onderstaande tijd aanwezig te zijn op aangegeven locatie. Voor de terugreis is het mogelijk 

om onder begeleiding van een van de mentoren naar station Utrecht of Leiden te reizen. 

Het is mogelijk later bij te voegen, laat dit wel tijdig weten aan de KampCo. 

Woensdag 23 augustus 2017  

12:30 Verzamelen Leiden Centraal voor de Starbucks 

13:30 Verzamelen Utrecht Centraal voor de HEMA 

15:30 Verzamelen station Deurne 

16:00 Aankomst accommodatie “Ons Thuis”  

• Welkomstwoord 

• Activiteit I 

• Avondeten 

• Activiteit II 

• Vrije ruimte en naborrel 

 

Donderdag 24 augustus 2017  
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• Opstaan  

• Ontbijt  

• Introductie commissies en bestuur 

• Workshop I 

• Activiteit III 

• Lunch 

• Workshop II 

• Avondeten 

• Activiteit IV 

• Vrije ruimte en naborrel 

 

Vrijdag 25 augustus 2017  

• Opstaan  

• Ontbijt  

• Prijsuitreiking 

• Schoonmaken 

12:00 Vertrek vanuit accommodatie “Ons Thuis” 

12:30 Aankomst station Deurne 

 

1.3 LOCATIE 

De gekozen locatie is “Groepsaccommodatie Ons Thuis” te Oostappensedijk 32, 5724 PM OMMEL. 

Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende huisregels van de accommodatie. 

1.4 DEELNAME 

Het Eerstejaarskamp is bedoeld voor eerstejaarsleden van LVSJK Tanuki die tevens eerstejaarsstudenten 

Japanologie of Koreanistiek aan de Universiteit Leiden zijn om kennis te leren maken met de studievereniging. 

1.4.1 AANTAL DEELNEMERS 
In totaal is er voor 89 personen ruimte in de accommodatie. Hiervan zijn 24 plekken bestemd voor de KampCo 

(5), het Bestuur (5), de Mentoren (12), de Fotograaf (1) en de Kok (1). 

Voor deelnemers zijn er 65 plekken beschikbaar. Zie 1.4.3 voor meer informatie. 

1.4.2 INSCHRIJVING 
Om deel te kunnen nemen aan het Eerstejaarskamp dien je lid te zijn van LVSJK Tanuki op het moment van 

inschrijving.  

Inschrijven is mogelijk door het product “Kamp” aan te schaffen in de Tanuki webwinkel via 

www.tanuki.nl/winkel tot uiterlijk zondag 20 augustus 2017 12:00 (NL) of tot wanneer alle plekken gevuld zijn. 

Betaling dient afgerond te zijn vóór aanvang van het Eerstejaarskamp. Indien je problemen ondervindt bij het 

betalen, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de KampCo. 

1.4.3 INDELING 
Wanneer leden zich inschrijven voor het Eerstejaarskamp zullen zij een bevestiging van betaling ontvangen.  

Er wordt gewerkt met een “first come, first serve” principe, waarop een enkele uitzondering is gemaakt. Zie 

1.4.4 voor meer informatie. 

http://www.tanuki.nl/winkel
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1.4.4 VOORRANGSREGELINGEN 

Eerstejaarsleden van Tanuki hebben voorrang op ouderejaarsleden van Tanuki die opnieuw ingeschreven staan 

als eerstejaarsstudent Japanologie of Koreanistiek. 

1.4.5 BEVESTIGING DEELNAME 
Deelnemers krijgen uiterlijk maandag 21 augustus te horen of zij mee mogen op het Eerstejaarskamp. 

1.4.6 AFMELDING  
Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk zondag 20 augustus 2017 12:00 (NL) uitschrijven voor het 

Eerstejaarskamp en hun bedrag teruggestort krijgen. Hierna is restitutie zonder geldige reden niet meer 

mogelijk. 

1.4.7 RESTITUTIE WANNEER GEEN DEELNAME 

Personen die wel betaald hebben maar niet mogen deelnemen aan het Eerstejaarskamp zullen na maandag 21 

augustus 2017 zo snel mogelijk het bedrag teruggestort krijgen op het door hun mee betaalde 

rekeningnummer. 

1.5 KOSTEN 

De kosten bedragen €55,00 en dienen vooraf te worden afgerekend via de in 1.4.2 genoemde methode.  

Hier is bij inbegrepen: 

• Vervoer station Deurne – Ons Thuis 

• Vervoer Ons Thuis – station Deurne 

• Overnachtingen 

• Ontbijt, lunch en avondeten 

• Versnaperingen en drinken 

• Activiteiten en workshops 

Voor eigen kosten zullen vallen: 

• Reiskosten 

• Andere consumpties/dranken 

• Verzekering  

• Etc. 

1.5.1 SCHADE 
Eventuele gemaakte schade zal op te betrokken persoon/personen worden verhaald. Schade resulteert tevens 

in per direct verwijdering van locatie zonder restitutie.  

 

2. REGELS EN GEDRAG TIJDENS HET EERSTEJAARSKAMP 

2.1 AANSPRAKELIJKHEID 

LVSJK Tanuki stelt zich niet aansprakelijk voor acties van deelnemers. 

2.2 GEZAG 
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In alle situaties dient er gehoor te worden gegeven aan de organisatoren en de mentoren, met in het bijzonder 

aan de onderstaande personen: 

• J. Da Costa | KampCo voorzitter 

• S.S.X.F. Klok | EHBO’er 

• A.A.V. Trijssenaar | EHBO’er 

2.3 HUISREGELS 

Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende huisregels van de accommodatie. 

2.4 VERWIJDERING  

Zowel accommodatie “Ons Thuis” als de KampCo heeft het recht de betrokken deelnemer(s) zonder restitutie 

van de locatie te verwijderen, in geval van, maar niet beperkt tot: 

• Agressie en gewelddadigheid 

• Alcoholconsumptie onder de 18 jaar 

• Bezit van wapens 

• Gebruik van niet medicinale drugs  

• Geluidoverlast 

• Het niet naleven van de huisregels 

• Ongewenst gedrag [t.o.v. andere deelnemers] 

• Overmatig alcoholgebruik 

• Schade 

2.5 ZELF MEE TE NEMEN 

Deelnemers dienen de volgende items zelf mee te nemen naar het Eerstejaarskamp, anders kan toegang 

worden geweigerd: 

• Deken of slaapzak 

• (Hoes)lakens – ook bij gebruik van een slaapzak 

• Kussensloop 

• Handdoek(en) en verzorgingsproducten 

Het meenemen van alcohol of drugs e.d. is ten strengste verboden en resulteert in directe verwijdering van de 

locatie zonder restitutie. 

3. ACCEPTATIE ALGEMENE VOORWAARDEN 
Door zich in te schrijven voor het Eerstejaarskamp geeft het lid aan de Algemene Voorwaarden te hebben 

gelezen en hiermee akkoord te gaan. 

 


