Voorwaarden Stichting de Knoevel
Om te voorkomen, dat er misverstanden/problemen ontstaan m.b.t. de organisatie van
de Knoeveldag is er een aantal voorwaarden opgesteld.
U wordt verzocht de gegevens onderaan het formulier in te vullen en het formulier te
ondertekenen.
Voorwaarden:
Aan een tijdens een bezoek door vrijwilligers van de stichting besproken zaken, dan wel
toezeggingen van derden, kunnen door het gezin geen rechten worden ontleend. Alle
besproken activiteiten behoeven nog de goedkeuring van de stichting.
De door de stichting te organiseren activiteiten vinden slechts plaats na goedkeuring
van en in overleg met de betrokken verzorgers/ouders van het kind.
De stichting neemt geen aansprakelijkheid voor schade letsel of enig nadeel, verband
houdende met de georganiseerde activiteiten. Het betrokken gezin blijft hiervoor ten
allen tijde zelf aansprakelijk.
De stichting stelt, dat het betrokken gezin een geldige verzekering heeft tegen de
Wettelijke aansprakelijkheid.
De stichting stelt, dat de betrokken ouders/verzorgers, dan wel aanmelder in overleg
treden met de behandelende arts(en) over de medische uitvoerbaarheid van de te
organiseren activiteiten.
Tevens zal er een medische verklaring van de arts overlegd moeten worden, waarin
uitsluitingen voor deelname aan activiteiten vermeld kunnen worden. In gevallen waarin
de arts voorwaarden aan de uitvoerbaarheid van de activiteit verbindt, of bezwaren heeft
tegen een uitgekozen activiteit, zal de stichting hiervan zo spoedig mogelijk in kennis
moeten worden gesteld, teneinde hiermee rekening te kunnen houden.
De uitvoering van de door de stichting georganiseerde activiteit vindt niet plaats samen
met andere buiten de stichting om georganiseerde activiteiten, tenzij met uitdrukkelijke
goedkeuring van de stichting.
Uitbreiding, verlenging of verandering van de activiteiten door betrokken gezin of
derden, zullen voor eigen rekening plaatsvinden.
Daarnaast heeft de stichting het recht om haar medewerking in dit soort gevallen te
beëindigen.
Wanneer er door wat voor omstandigheden dan ook een activiteit niet kan plaatsvinden,
wordt er in overleg met de stichting gezocht naar een alternatief.
Indien er door het gezin of door derden met kennisneming van het gezin enige vorm van
publiciteit wordt gezocht, betrekking hebbende op de activiteiten van de stichting, dient
de stichting hiervan in kennis te worden gesteld, teneinde invloed te kunnen uitoefenen
op de informatieverstrekking over de stichting.
De stichting is niet aansprakelijk voor onjuiste publiciteit over de stichting en het
betrokken gezin.

Indien het gezin te kennen geeft geen enkele vorm van publiciteit te willen, zal de
stichting al het mogelijke in het werk stellen om enige vorm van publiciteit te voorkomen.
De stichting is op geen enkele manier aansprakelijk wanneer er buiten de stichting om
toch een vorm van publiciteit plaatsvindt.
Tijdens de activiteiten zal bij het gezin een beroep worden gedaan op hun medewerking.
Er wordt verwacht, dat het gezin redelijkerwijs de aanwijzingen volgt die door de
stichting tijdens de activiteiten zijn vastgelegd of door de vrijwilligers worden gesteld.
De stichting verzorgt en betaalt alle activiteiten voor het betrokken gezin, inclusief alle
thuiswonende kinderen en pleeg- en stiefkinderen. De stichting is niet aansprakelijk voor
andere uitgaven, verplichtingen of aangegane overeenkomsten, gedaan door het
gezin/verzorgers of derden, buiten medeweten van de stichting. Deze uitgaven komen
voor rekening van deze betrokkenen.
Voor de realisatie van de activiteiten wordt gebruik gemaakt van sponsors, die hun
naam in verband mogen brengen met de doelstelling en activiteiten van de stichting na
toestemming van de stichting.
Na afloop van de knoeveldag wordt van het gezin verwacht, dat zij een verslag maakt
van de dag.
Dit verslag wordt gebruikt naar sponsors en andere medewerkers aan de activiteiten om
hun een beeld te geven van de activiteiten van de stichting en om hun te bedanken voor
hun medewerking.
De stichting heeft het recht, wanneer naar haar mening niet aan een of meerdere van
bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, de te organiseren activiteiten te staken en
een gezin van deelname uit te sluiten.
Tevens houdt de stichting het recht uitzonderingen op de voorwaarden te kunnen
maken.
De uitzonderingen worde schriftelijk door de stichting vastgelegd.
De stichting zal in de gelegenheid moeten worden gesteld om het intake gesprek door
vrijwilligers van de stichting op een zo kort mogelijke termijn plaats te laten vinden, in het
bijzijn van zo veel mogelijk gezinsleden, dit om de organisatie van de Knoeveldag op
een zo kort mogelijke termijn te kunnen realiseren.
Voor akkoord,
Naam gezin:
Handtekening:
Datum:
	
  

