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Spelregels activiteiten PV de Schakel 
Personeelsvereniging De Schakel is een bloeiende vereniging. Jaarlijks worden tientallen evenementen voor 
duizenden medewerkers en introducés georganiseerd. Om de PV-activiteiten in goede banen te leiden, is het 
nodig spelregels voor leden op te stellen. Wie deelneemt, stemt in met deze afspraken.  

Inschrijven 
Het inschrijven voor een activiteit van de PV betekent een verplichting tot betaling. Als bij populaire 
evenementen het maximum aantal deelnemers is overschreden, geldt de volgorde van aanmelding als volgorde 
van deelname.  

Bevestiging deelname 
Deelnemers ontvangen van de organisator een (schriftelijke) bevestiging van deelname. Pas na deze 
(schriftelijke) bevestiging is de inschrijving definitief. Dit is een persoonlijk bericht en geen automatisch 
gegenereerde bevestiging dat de inschrijving is ontvangen. 
 
Betalen 
Betalen voor een evenement moet altijd voor de uiterste betaaltermijn. Dat kan via de ServiceDesk of via het 
rekeningnummer van PV de Schakel. Hoe afgerekend moet worden, staat altijd aangegeven op het affiche. 
Zonder betaling kun je niet deelnemen. De betalingsverplichting blijft ook bestaan als je niet deelneemt aan een 
activiteit. 
 
Annuleren 
Annulering van deelname is niet mogelijk. Voor activiteiten waar hoge deelnamekosten aan verbonden zijn, 
wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten. In bijzondere gevallen kan het dagelijks bestuur van 
de PV of de organisator besluiten een annulering te accepteren. 
 
Vervanger 
De PV verstrekt geen restitutie als deelnemers afzien van deelname aan een evenement. Wel is het mogelijk 
een vervanger te vinden (PV-lid). Personen die op een eventuele wachtlijst staan gaan voor bij het vrijvallen van 
een plek.  Met de organisatie kan overlegd worden over kandidaten op een eventuele wachtlijst. Als er geen 
wachtlijst is ligt het vinden van een vervanger bij de inschrijver zelf. Bij het vinden van een vervanger kan de 
vergoeding onderling worden verrekend. De PV staat hier buiten. 
 
Aanmaning 
Wie niet op tijd betaalt, krijgt een herinnering van de organisator; 
Wie hierna niet voldoet aan de verplichting tot betalen, krijgt een aanmaning per email. Wie deze aanmaning 
negeert, kan worden voorgedragen  voor royement. Tevens kan de incasso uit handen worden gegeven. 

Introducé 
PV evenementen zijn voor leden, tenzij anders wordt vermeld. Als introducés zijn toegestaan, mag per PV-lid 
één persoon worden geïntroduceerd mits anders wordt vermeld. Inschrijvingsbewijzen voor leden mogen nooit 
overgedragen worden aan niet-leden. 
 
Misbruik 
Het bestuur van de personeelsvereniging behoudt zich het recht voor om, indien misbruik wordt geconstateerd, 
het lidmaatschap van de betreffende leden in te trekken.  

Aanbod 
De PV probeert evenementen zo goed mogelijk te organiseren voor haar leden. Soms kan het nodig zijn 
tussentijds het ‘aanbod’ te wijzigen, omdat de omstandigheden daar om vragen. De PV behoudt zich dit recht 
voor. Deelnemers kunnen zich niet beroepen op restitutie omdat het aanbod niet volledig correspondeert met  
het oorspronkelijke aanbod. 

Informatie 
Actuele informatie over activiteiten van de PV vind je op de DZ Startpagina en op www.dz.nl > Medewerker > PV 
de Schakel. 

Vragen? 
Bij vragen kun je altijd contact opnemen met de PV. Dat kan via pvdeschakel@dz.nl. 
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