
Beste lustrumbezoeker, 

Om het lustrum voor iedereen goed te laten verlopen, zijn er enkele huisregels opgesteld. 

Elk Gyas-lid en elke introducé(externe) dient zich aan onderstaande regels te houden. Mocht dit niet 
gebeuren, kan de toegang tot het evenement hem/haar ontzegd worden voor ofwel de verdere duur 
van het betreffende evenement, dan wel de resterende dagen of evenementen van het Lustrum.  

Huisregels 

- Elke bezoeker is verplicht tot het bezitten & dragen van een geldig entreebewijs. 
- Identificatiebewijs is verplicht. Geen toegang < 18 (uitgezonderd Gyas-leden). 
- Het meebrengen van eigen (alcoholische) dranken is verboden. 
- Het gebruik van drugs is niet toegestaan. 
- Het vertonen van agressief, gewelddadig, hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag is niet 

toegestaan. 
- Het is ten strengste verboden om Lustrumartikelen en/of gehuurde materialen te vernielen 

of mee te nemen. Eventuele schade aan (gehuurde) eigendommen zal persoonlijk verhaald 
worden. 

- Het is verboden afgesloten ruimtes te betreden. 
- Geluidsoverlast binnen de directe omgeving van het lustrumevenement moet, door 

bezoekers van het lustrum, tot een minimum beperkt worden. 
- Alle bezoekers van het lustrumevenement dienen aanwijzingen van het Bestuur, Beheer, 

Lustrum(sub-)commissie of anderen daartoe bevoegd (bv. beveiliging) ten alle tijden op te 
volgen. 

Wanneer door het Bestuur, het Beheer, de Lustrum(sub-)commissie of anderen daartoe bevoegd 
(bv. Beveiliging) wordt geconstateerd dat een of meerdere huisregels worden overtreden, word je 
polsbandje doorgeknipt en toegang ontzegd. Gyas-leden met een passe-partout kunnen op het 
eerstvolgende evenement waar hij/zij welkom is, opnieuw toegang krijgen.  

Het Bestuur en de Lustrumcommissie verwachten van alle Gyas-leden en introducés volledige 
medewerking met betrekking tot bovenstaande regels. Tot slot: wees bewust van de gevaren van 
alcohol en/of drugsgebruik! Houd elkaar in de gaten, ken je eigen grenzen en laat niemand alleen 
naar huis gaan! 

Wij wensen iedereen een prachtige tijd tijdens het Lustrum! 
 
Namens, 
 
Bestuur Vellinga ’18-‘19 
Lustrumcommissie ’18 – ‘19 
 
N.B: Naast ontzegging door de Lustrumcommissie kan er aan interne leden een disciplinaire maatregel door het bestuur 
getroffen worden. Volgens artikel 50 uit het HR heeft het bestuur het recht de, onder andere, volgende disciplinaire 
maatregelen te treffen jegens een lid/leden die een overtreding van de huisregels begaat: 

- Een officiële waarschuwing 
- Een geldboete (max. €50,-) 
- Het doen verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de vereniging (max 40 uur) 
- Schorsing (max. drie maanden) 
- Royement 


