Terreinreglement ALB
Om het verblijf op ons terrein aangenaam en soepel te laten verlopen hebben wij de volgende
afspraken met elkaar gemaakt.
Veiligheid
Het gebruik van de roeiboten en sport- en spelfaciliteiten is voor eigen risico. Wees voorzichtig, let
goed op kinderen - het zwembad is 2,5 meter diep - en gebruik gereedschap e.d. volgens de ARBOvoorschriften. Achter de boulesbaan is een nooduitgang. Wij raden het gebruik van antiinsectmiddelen en zonnebrandolie aan en controleer na bezoek op eventuele tekenbeten.
Parkeren
De ALB heeft gedurende het seizoen een eigen gedeelte op de parkeerplaats bij de molen. Parkeer
je auto daar aaneengesloten en recht. Voor fietsers zijn er fietsrekken met de aanduiding ALB. De
maximum snelheid is 5 kilometer. Toeter niet als je een boot ziet vertrekken, ga gekleed (ook
bedekte romp) en meld (parkeer)problemen met bezoekers van De Molen bij het bestuur.
Roeiboten
Voor het pendelen tussen het landje en De Molen hebben we 4 roeiboten. Wanneer je de laatste
gebruikt, vanaf de parkeerplaats of het terrein, zorg er dan voor dat er weer een lege boot (of meer)
wordt teruggebracht.
Bloot
Als het weer het toelaat zijn wij bloot op het terrein. We doen niet moeilijk als kinderen op een leeftijd
komen dat ze daarmee problemen hebben. In de kleedhut is de gelegenheid om je om te kleden, laat
de kleding hier achter en gebruik uit hygiënisch oogpunt altijd een handdoek om op te zitten.
Keuken
In de keuken kan koffie/thee worden gezet. Meegebracht eten kan worden bewaard in een van de
koelkasten. Eten en afval dat over blijft zelf mee naar huis nemen en doe ook je eigen afwas.
Roken
Roken op het terrein is toegestaan mits kinderen en niet-rokers er geen last van ondervinden.
Huisdieren
Het meenemen van huisdieren, met uitzondering van hulphonden, naar ons terrein is niet
toegestaan.
(Geluids)overlast
Bij de ALB zijn respect voor de natuur, gasten en medeleden, jong en oud, kernwaarden. Wees
daarom zuinig op het terrein en houd rekening met (de privacy van) de ander. Beperk daarom het
gebruik van telefoon/tablet, gebruik geen radio en toon begrip. Wie zich toch stoort aan het gedrag
van anderen kan dit melden bij een van de aanwezige bestuursleden (zie bord in de kantine).
De laatste (dag)
Wanneer je als laatste het terrein verlaat, hangt er aan de deur van de kleedhut een lijstje met
instructies. Als in oktober het terrein gesloten wordt moeten alle opgeslagen stoelen, bedjes e.d. mee
naar huis zijn genomen. Wat achterblijft wordt verwijderd.
Voor verdere informatie zie de statuten en het huishoudelijk reglement.
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