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REGLEMENT FEESTWEEKEND DOEN! KPJ NEDERWETTEN 

 
Deze regels gelden voor het gehele terrein en de directe omgeving tijdens en rondom het 
feestweekend van DOEN! KPJ Nederwetten 

 

Algemene regels 
 Alle aanwijzingen van medewerkers van de vereniging die verband houden met huisregels, 

moeten direct opgevolgd worden.  

Klachten kunt u direct bij het bestuur melden. 

 Zwak alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan gasten jonger dan 18 jaar en mag ook 

niet aan hen worden doorgegeven. 

 Gasten in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, kunnen alcohol kopen nadat zij, op vertoon van hun 

legitimatie bij de kassa een stempel hebben verkregen. 

 Onze vergunning staat niet toe dat er sterke drank mag worden verstrekt/gedronken. 

 Personen in beschonken toestand worden niet op het terrein toegelaten en aan hen mag ook 

geen alcohol worden verkocht of doorgegeven. 

 Etenswaren en drank zijn, tegen betaling, verkrijgbaar op het terrein. We gebruiken hiervoor 

speciale munten. Deze zijn alleen tijdens dit feestweekend te gebruiken. Indien er munten 

over zijn, dan kunnen deze, indien gewenst, voor het einde van het feestweekend ingeleverd 

worden tegen contant geld. Voor het nuttigen van etenswaren van de frietkraam of andere 

etenskraam dient contant betaald te worden. 

 Gebruik van confetti, papier, slingers en dergelijke is op het gehele terrein niet toegestaan. 

 Gelieve afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. Afval van een groot 

formaat, graag zelf mee terug naar huis nemen. 

 

Het is niet toegestaan om: 
 Glaswerk te gebruiken 

 Drugs te gebruiken, te verhandelen of in bezit te hebben 

 Gevaarlijke voorwerpen in bezit te hebben of te gebruiken 

 Binnen in de overdekte ruimtes te roken (buiten is er een speciale rookruimte). 

 Zelf drank of etenswaren te verhandelen of verstrekken. 
 

Overige regels 
 Deelname is op eigen risico 

 Bij schade/lichamelijk letsel, diefstal of verlies kan DOEN! KPJ Nederwetten/het bestuur 

niet aansprakelijk worden gesteld 

 Beslissingen en aanwijzingen van de jury zijn bindend en daar kan niet over worden 

gediscussieerd. 

 Bij de jeugd- en dorpstienkamp mogen geen (voetbal)schoenen met noppen/spikes of 

soortgelijk schoeisel worden gedragen. Op de luchtkussens dienen de schoenen/ander 

schoeisel uitgedaan te worden. Tevens zijn scherpe voorwerpen niet toegestaan. 

 

 

http://www.doennederwetten.nl/


 

 

DOEN! KPJ Nederwetten 

  jubileum@doennederwetten.nl 

www.doennederwetten.nl 

 
 

(zie andere pagina) 

 

Tienkamp (aanvullende regels) 
 Een team bestaat uit 8 tot 10 personen, waarvan minimaal 3 dames 

 Naast de teamleden heeft elke team ook een coach (deze hoeft niet mee te doen met de 

tienkamp) 

 Ex-straatbewoners mogen ook deelnemen. Indien zij nog in Nederwetten wonen, doen ze 

in eerste instantie mee met de eigen straat 

 De minimum leeftijd, voor zondag, is gesteld vanaf Voorgezet Onderwijs (óf hebben op 

1/1 2019 een leeftijd van 12 jaar of ouder). 

 Kinderen die op de basisschool zitten, mogen deelnemen aan de jeugdtienkamp op 

zaterdag.  

 Het is niet toegestaan dat een persoon op zaterdag én zaterdag deelneemt aan de 

tienkampspellen (er dient een keuze gemaakt te worden). 

 Er kan, voorafgaand aan een spel, een “joker” ingezet worden voor extra punten. 

 Om deel te kunnen nemen dient men in te schrijven en vooraf de genoemde kosten te 

betalen. 

 

Openingstijden 
 Tent/terrein: 

vrijdag: 19.00–01.00 uur -  zaterdag: 10.00–01.00 uur – zondag: 10.00–00.00 uur 

 Tevens is er een frietkraam aanwezig. De openingstijden hiervan zullen nog bekend worden 

gemaakt. 

 

Bij niet naleving van onze huisregels: 
 Wordt u van het terrein verwijderd en zal u de toegang tot het terrein ontzegd worden 

 Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld. 
 

Omdat wij sterke waarde hechten aan uw en onze veiligheid vragen wij u de algemeen geldende 
fatsoensnormen en wettelijke regels in acht te nemen. 
 
Bij het plegen van een misdrijf wordt u direct overgedragen aan de politie en doen wij aangifte 
of dienen een klacht in. 
 
Bestuur DOEN! KPJ Nederwetten 
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