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Treech ’42
Betreft: Introducés.
Geachte leden,
Zoals meestal ieder seizoen weer, blijkt er bij sommige leden onduidelijkheid te bestaan over de
introducé regeling van onze vereniging.
De basis van de introducé regeling is de door de ALV goedgekeurde regeling van 12 maart 2013
en de wijzigingen daarop zoals goedgekeurd door de ALV van 25 maart 2016.
Tevens heeft het bestuur besloten de aankoop van introducé dagkaarten te vergemakkelijken, door
de verkoop van dagkaarten bij de kantinebeheerder mogelijk te maken.

Als u mensen wilt introduceren of uitnodigen om iets te eten in de kantine of op het terras,
zijn er enige regels van Treech waar u zich als lid van Treech aan moet houden.
Treech is een vereniging, uitsluitend toegankelijk voor leden.
Niet-leden mogen een kijkje komen nemen, om te kunnen beoordelen of zij lid zouden
willen worden van onze vereniging. Tijdens dit korte bezoek van ongeveer een half uurtje
zijn zij onze gast en hoeven niet te betalen en moeten zij begeleid worden door een van
de leden van de vereniging.
Daarnaast mogen leden gedurende maximaal twee dagen een introducé meenemen. Voor
deze introducés moet een dagkaart door het lid worden betaald á € 6,-- per introducé per
dag. Uitsluitend in de kantine is een dagkaart in dat geval niet nodig, maar willen ze gebruik
maken van de accommodaties, dan is een dagkaart vereist.
Een dagkaart kan maximaal tweemaal worden verstrekt, wil de introducé een derde maal
komen moet hij/zij lid worden van onze vereniging.
Uitzondering :
1. Indien gezinsleden van Treech-leden op meer dan 100 kilometer van Maastricht wonen,
kunnen deze gezinsleden, bij bezoek aan Treech, meer dan 2 maal een dagkaart á € 6,-per persoon per dag verkrijgen.
2. Dagkaarten worden uitgegeven tot 18:00 uur, na dit tijdstip is het mogelijk om met introducés
zonder dagkaart, te dineren in de kantine van Treech of op het terras, maar beslist niet op
de andere accommodaties .

Onder accommodaties vallen niet alleen het zwembad, en ligweide, maar ook het terras,
de speeltuin, de jeu-de boules banen, de camping (behalve in de caravan en de voortent),
de haven (behalve aanwezigheid op de boot) en de dijk.
Dagkaarten voor introducees kunnen worden verkregen tegen betaling van € 6,-- per
introducé per dag aan de bar in de kantine.
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Het is de verantwoordelijkheid van het lid, welke de introducé meeneemt om zorg te
dragen voor de dagkaart vóórdat de introducé gebruik kan gaan maken van onze
accommodaties.
Pas hierna mag de introducé gebruik gaan maken van de accommodaties.

Als aan bovenstaande niet is voldaan, is de introducé illegaal aanwezig op ons terrein
onder de verantwoordelijkheid van het lid welke de introducé meeneemt naar Treech.
Controle op aanwezigheid van leden, introducees en eventuele niet-leden vindt plaats door
onze toezichthouder, door de aanwezige leden te vragen hun lidmaatschapspas te tonen,
introducees hun dagkaart te tonen en eventuele passanten uit de haven hun
liggeldkwitantie te tonen.
Mocht een lid een introducé meenemen, zonder een dagkaart aan te schaffen, zal de
toezichthouder het lid een dagkaart uitschrijven á € 10,--. Bij tweede overtreding van de
introducé regeling door het lid, zal het bestuur het betreffende lid een schorsing van
bepaalde duur van zijn of haar lidmaatschap aanzeggen.
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