
Het organiseren van een weekend voor EHCN 
 

1. Kijk op de website of er al weekenden staan vermeld. 

2. Neem contact op met de coördinator voor het reserveren van een weekend, liefst via mail 

( activiteiten@eribahymerclub.nl ). 

3. Wanneer je een akkoord hebt met de camping, geef je dit door aan de coördinator via de 

mail ( activiteiten@eribahymerclub.nl ). 

4. De coördinator zorgt ervoor dat het via de webmaster op de website wordt gezet, informeert 

de redacteur en stuurt je een format om de begroting, programma en aanmeldingen te 

verwerken. 

5. 3 maanden voor het weekend, graag een begroting  met gemaakte afspraken voor het 

weekend naar de coördinator mailen( activiteiten@eribahymerclub.nl ). 

6. 8 weken voor het weekend, graag de uitnodiging en inschrijving voor het weekend naar de 

coördinator mailen( activiteiten@eribahymerclub.nl ). Gezamenlijk wordt dan gekeken of het 

duidelijk is wat de bedoeling is.  

7. 6 weken voor het weekend zorgt de coördinator voor het plaatsen op de website via de 

webmaster en verstuurt de uitnodiging naar de leden. 

 

8. Nadat het weekend heeft plaats gevonden, maak je de afrekening en stuurt deze naar de 

coördinator. Wanneer, door bijvoorbeeld te weinig aanmeldingen, niet alle gemaakte 

onkosten gedekt zijn, kun je vragen voor een bijdrage vanuit de club. Wanneer er ruim geld 

over is van een weekend door omstandigheden, wordt verwacht dat dit geld naar de club 

wordt overgemaakt. 

 

Het weekend zelf: 

I. Tijdens het weekend heb je de beschikking over 2 Beachvlaggen met het logo van de club. 

Indien mogelijk, graag 1 van de Beachvlaggen bij de ingang van de camping plaatsen. 

II. Wanneer je niet naar het volgende weekend gaat, graag de Beachvlaggen meegeven aan een 

lid , die dan wel gaat. 

III. Het weekend begint officieel om vrijdag om 20.00 uur met het koffie uurtje. 

IV. Wanneer jezelf niet de leden naar hun plaats op de camping kunt brengen, is het handig om 

de campingeigenaar een overzicht te geven waar je wie had gedacht. Is dit niet van 

toepassing, dan kun je het volledig aan de campingeigenaar overlaten, afhankelijk wat er 

afgesproken is. 

V. Je bent niet verplicht de leden op te vangen bij arriveren met koffie/thee. Dit is een 

vriendelijke geste naar de leden, meer niet. 

VI. Je zorgt voor iets lekkers bij de koffie/thee en een kleine versnapering voor later op de 

avond. De leden zorgen zelf voor koffie/thee en andere consumpties tijdens koffie uurtje en 

later op vrijdag- en zaterdagavond.  

Alvast bedankt voor het organiseren van een weekend. 
We proberen het zo laagdrempelig mogelijk te houden.  
Wanneer jullie ergens tegen aan lopen, laat het ons dan weten. 
Ook ondersteuning voor het organiseren is geen probleem. 
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