Nationale Herdenking 2022

Deelnemersvoorwaarden

Inleiding
Jaarlijks ondersteunen meer dan 80 scouts en zeekadetten de Nationale Herdenking op de Dam in
Amsterdam. Een bijzondere dag waarop de scouts en zeekadetten verschillende taken uitvoeren om
de herdenking te ondersteunen. We doen dit in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Om de scouts en zeekadetten voor te bereiden op hun taken op de Dam nemen ze deel aan een
indrukwekkend voorbereidingsweekend. Met de ervaringen in het weekend krijgen de scouts en
zeekadetten een beter beeld bij wie, wat en waarom we herdenken op 4 mei.
Een aantal weken na het voorbereidingsweekend is er een informatiedag waarop de laatste,
praktische, informatie gegeven wordt.
Deelnemers
Een deelnemer moet via de eigen groep lid zijn van Scouting Nederland en uit de regio komen die
aangewezen is om deelnemers te leveren voor de activiteit. Een deelnemer mag op 4 mei niet jonger
zijn dan 13 jaar en niet ouder dan 17 jaar. Deelname aan het voorbereidingsweekend (18 t/m 20
maart) en de informatiedag (9 april of 23 april1) zijn verplicht om deel te kunnen nemen aan de
activiteit op 4 mei.
Inschrijven
Inschrijving voor deelname aan de Nationale Herdenking 2022, inclusief het voorbereidingsweekend
en de informatiedag, is individueel en gaat door het invullen van het inschrijfformulier via de website
http://sol.scouting.nl. Inschrijven betekent dat (de wettelijk vertegenwoordiger van) de deelnemer
akkoord gaat met deze deelnemersvoorwaarden. Per omgaande wordt een e-mail verzonden naar het
mailadres van de wettelijk vertegenwoordiger met een bevestiging van de inschrijving.
Deelnemersbijdrage
De deelnemersbijdrage voor de Nationale Herdenking 2020 bedraagt €45 euro per deelnemer.
In dit bedrag is begrepen:
• Deelname aan het voorbereidingsweekend inclusief alle voeding en activiteiten
• Deelname aan de informatiedag
• Deelname aan de Nationale Herdenking op de Dam inclusief de lunch en een klein
voedingspakket voor de terugreis
• Busvervoer vanaf een aantal door de organisatie te bepalen opstapplaatsen naar Amsterdam
en terug
Verzorging en gezondheid
We gaan voor de voeding uit van een normaal voedingspakket en eventueel eenvoudige
dieetaanpassingen. Moeten er extra kosten gemaakt worden voor medicijnen of een bijzonder dieet,
dan komen deze, na overleg, voor rekening van de (wettelijk vertegenwoordiger van de)
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De definitieve datum voor de informatiedag is nog niet vastgesteld.
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jeugddeelnemer. Dieetwensen dienen uiterlijk zeven dagen voor aanvang van het
voorbereidingsweekend op het inschrijfformulier te worden aangegeven.
Is de gezondheid van de jeugddeelnemer (lichamelijk en/of geestelijk), het gebruik van medicijnen of
een speciaal dieet zodanig, dat de organisatie vraagtekens heeft bij deelname aan de activiteiten en
de Nationale Herdenking in het bijzonder, dan kan het organisatieteam de jeugddeelnemer van
deelname uitsluiten.
Wijzigingen in de gezondheidstoestand die van belang kunnen zijn, moeten gedurende het hele traject
direct worden doorgegeven aan het organisatieteam, door middel van een mail naar
vrijheid@scouting.nl. Door met deze deelnemersvoorwaarden akkoord te gaan geeft de (wettelijk
vertegenwoordiger van) de jeugddeelnemer toestemming voor spoedeisende hulp.
Verzekeringen
Als lid van Scouting Nederland valt een jeugddeelnemer onder de WA- en ongevallenverzekering van
Scouting Nederland. Deze verzekering is secundair; dat betekent: aanvullend op de eigen WA- en
ongevallenverzekering. Dit betekent dat altijd eerst de eigen verzekering aangesproken wordt en in
tweede instantie een beroep gedaan kan worden op de verzekering van Scouting Nederland. Er zit
geen annuleringsverzekering in de deelnemersbijdrage.
Betaling
De betaling van het deelnemersgeld dient direct bij inschrijving via IDEAL te geschieden.
Covid 19
In de voorbereidingen en tijdens 4 mei zelf zullen we de op dat moment geldende covid 19
maatregelen volgen. Hierbij volgen we naast de adviezen van Scouting Nederland ook de richtlijnen
welke worden opgelegd door het Nationaal Comité en de gemeente Amsterdam.
Annulering
Deelname aan de Nationale Herdenking kan tot en met 4 maart kosteloos worden geannuleerd. Indien
wordt geannuleerd na 4 maart, dan wordt de volledige deelnemersbijdrage in rekening gebracht. De
annulering moet altijd schriftelijk per email (vrijheid@scouting.nl) worden gemeld bij het
organisatieteam. De annulering is pas definitief na bevestiging van de organisatie.
Als het evenement door een buiten de invloed van Scouting Nederland gelegen oorzaak (overmacht)
wordt afgelast, moet worden verplaatst of niet door kan gaan volgens plan, kan Scouting Nederland
besluiten het evenement te verplaatsen of (verdere) deelname te annuleren. Indien in een dergelijk
geval de overeenkomst wordt beëindigd, zullen reeds betaalde deelnemersgelden worden
terugbetaald, met uitzondering van de kosten voor reeds geleverde prestaties die niet ongedaan
gemaakt kunnen worden.
Roken, alcohol, drugs
Gedurende de activiteiten zijn gebruik en bezit van alcohol, rookwaren en drugs verboden. Het
alcoholbeleid van Scouting Nederland is van toepassing.
Beeldmateriaal
Tijdens de activiteiten gemaakt beeldmateriaal kan door Scouting Nederland gebruikt worden voor
publicitaire doeleinden. Indien de (wettelijk vertegenwoordiger van de) deelnemer tegen bepaald
gebruik bezwaar wil maken, kan dit kenbaar gemaakt worden door een bericht te sturen aan
scouting@vrijheid.nl onder vermelding van de naam van de deelnemer. Het gaat dan om media
waarop de deelnemer herkenbaar in beeld is. De media zal dan worden verwijderd of de deelnemer
kan onherkenbaar gemaakt worden.
De Nationale Herdenking is een nationaal evenement met veel media aandacht. Bij inschrijving dient
de deelnemer ermee rekening te houden dat er door andere partijen beeldmateriaal zal worden
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gemaakt en gepubliceerd op openbare media die niet wordt beheerd of gecontroleerd door de
organisatie of door Scouting Nederland.
Normen en Waarden
Wanneer andere deelnemers en/of medewerkers zich ernstig storen aan het gedrag van iemand en
zich belemmerd voelen in de beleving van de activiteiten, is er sprake van aanstootgevend gedrag. De
projectleiding behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet naar behoren gedragen uit te
sluiten van (verdere) deelname aan de activiteiten. Eventuele kosten die gemaakt worden omdat de
deelnemer opgehaald moet worden, komen voor rekening van de ouders/verzorgers. Deze
deelnemer(s) kan/kunnen vervolgens geen aanspraak maken op restitutie van de betaalde
deelnemersbijdrage.
Gebruik van Gegevens
De deelnemer en wettelijk vertegenwoordigers gaan akkoord met het vastleggen van de in het
inschrijfformulier opgegeven persoonsgegevens. In verband met de veiligheidscheck welke wordt
uitgevoerd door de politie moeten wij ook de volledige namen en geboortedatum van de deelnemers
delen met de politie. De gegevens zijn slechts toegankelijk voor personen die dit voor de uitoefening
van hun functie nodig hebben en zullen ook bij Scouting Nederland vernietigd worden maximaal 6
maanden na afloop van de activiteit.
Aansprakelijkheid
Scouting Nederland is slechts aansprakelijk voor schade, zoals verlies, diefstal of beschadiging aan
goederen van de deelnemer wanneer dit aantoonbaar te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van
de organisatie en/of Scouting Nederland.
•
Het aanvaarden van aansprakelijkheid wordt beperkt tot de waarde van de overeenkomst van
deelname en bedraagt nooit meer dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van
Scouting Nederland in het desbetreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het
eigen risico van Scouting Nederland dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de
verzekeraar komt.
•
Voor financieel onvermogen van een in de overeenkomst betrokken dienstverlener is Scouting
Nederland niet aansprakelijk.
•
Scouting Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke gedekt is via een
ziektekosten/ongevallen-, reis- en/of annuleringsverzekering van de deelnemer.
•
Scouting Nederland is nooit aansprakelijk voor vergoeding van indirecte of gevolgschade
(waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade, gederfde winst,
inkomstenderving, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie), dan wel voor schade
die de deelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Tot slot
Voorts is het huishoudelijk reglement van de vereniging Scouting Nederland onverminderd van kracht.
Dit reglement is te vinden op www.scouting.nl. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet
voorzien, beslist de projectleiding.
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