REGLEMENT BUSREIZEN FEANFAN
Definities:
FeanFan:

Stichting Supportersclub Sportclub Heerenveen

Bestuur:

Het bestuur van FeanFan

Bestuurslid:

Bestuurslid van FeanFan

Lid:

Degene die door het bestuur van FeanFan als zodanig is toegelaten

Deelnemer:

Degene die na aankoop van een geldig plaatsbewijs deelneemt aan
een door FeanFan georganiseerde busreis

Busbegeleider:

Het bestuurslid of een door FeanFan aangewezen derde die namens
FeanFan de busreis begeleidt

1. Dit reglement is van toepassing op alle busreizen die FeanFan organiseert naar
uitwedstrijden van sc Heerenveen;
2. Dit reglement is te raadplegen op de website van FeanFan (www.feanfan.nl) en is op te
vragen door een email te sturen naar info@feanfan.nl;
3. Door het aanschaffen van een plaatsbewijs van een door FeanFan georganiseerde busreis
verklaart de deelnemer bekend te zijn met dit reglement, deze onvoorwaardelijk te
accepteren en ernaar te handelen;
4. Het aanschaffen van een plaatsbewijs betekent dat de deelnemer akkoord gaat met
eventuele fouillering door de stewards of politie;
5. De vertrektijd van de bus(sen) wordt gepubliceerd op www.feanfan.nl. Deelnemers
worden geacht op tijd aanwezig te zijn; de bussen vertrekken stipt op het aangekondigde
tijdstip. De deelnemer die te laat arriveert en daardoor de busreis mist, ontvangt geen
restitutie van het aankoopbedrag van plaatsbewijs en entreebewijs. Raadpleeg voor
wijzigingen van reistijden daarom altijd de website van FeanFan;

6. Voor aanvang van de heenreis wordt de bus door de busbegeleider en/of namens deze
(bijvoorbeeld een steward) gecontroleerd op schade en gebreken. Deze controle zal na
afloop van de terugreis worden herhaald. De bevindingen van beide controles worden
schriftelijk vastgelegd. Een schade die veroorzaakt is door een deelnemer wordt op deze
deelnemer verhaald.
7. Deelnemers met een stadionverbod of die onder invloed zijn van drugs of alcoholische
drank wordt de toegang tot de bus geweigerd;
8. De deelnemer wordt geacht zich te gedragen volgens de normaal geldende waarden en
normen en dient de aanwijzingen van de busbegeleider alsmede die van de buschauffeur
strikt op te volgen. Het onheus bejegenen van de busbegeleider, stewards of
buschauffeur of het verbaal protesteren wordt niet getolereerd;
9. De deelnemer is verplicht instructies omtrent een zitplaats in de bus op te volgen en dient
op de terugreis in dezelfde bus en op dezelfde zitplaats plaats te nemen als de heenreis;
10. Een deelnemer dient zich op verzoek van de busbegeleider of steward te legitimeren en
zijn/haar seizoenkaart of clubkaart te tonen;
11. Het is op de heenreis niet toegestaan zelf-meegebrachte alcoholische dranken te
nuttigen. Deze dienen in de bagageruimte van de bus te worden opgeborgen. Op de
terugreis mogen niet meer dan twee zelf-meegebrachte alcoholische consumpties
worden genuttigd. Indien de situatie daar aanleiding toe geeft, kan de busbegeleider
besluiten dat alcoholische consumpties op de terugweg in de bagageruimte blijven;
12. Alcoholische dranken worden in de bus uitsluitend verkocht aan deelnemers van 18 jaar
en ouder. Indien een deelnemer meer dan twee alcoholische consumpties heeft
genuttigd, mag de busbegeleider de verkoop van alcoholische dranken weigeren;
13. De deelnemer is gehouden de bus netjes te houden, onder andere door afval in de
daarvoor bestemde plastic zakjes te deponeren;
14. Indien een deelnemer in de bus overgeeft, is de deelnemer verplicht om het braaksel op
te ruimen en de bus schoon te maken of dienen de schoonmaakkosten á € 100,- bij de
buschauffeur contant te worden afgerekend;
15. Indien een deelnemer niet lid van FeanFan is, is de deelnemer verplicht € 10,- aan de
busbegeleider bij te betalen. In plaats daarvan kan de deelnemer er ook voor kiezen met
directe ingang lid van FeanFan te worden, dit geldt ook voor donateurs;
16. Het is verboden te roken in de bus en verdovende middelen mee te nemen en/of te
gebruiken;
17. Indien de bus te laat arriveert bij het vertrek- of aankomstpunt, zowel op de heen- als
terugreis, zal geen restitutie van aankoopbedrag van plaatsbewijs en/of entreebewijs
plaatsvinden;

18. FeanFan aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor eventuele diefstallen en/of
vermissingen van persoonlijke eigendommen en voor schade die deelnemer oploopt
tijdens de busreis;
19. FeanFan is niet aansprakelijk voor gevolgen van wangedrag van een deelnemer of
deelnemers. Eventueel aangericht schade bij een betrokkene dient rechtstreeks op de
veroorzaker verhaald te worden. Het bestuur van FeanFan en/of de busbegeleider is
gerechtigd de benodigde gegevens hieromtrent aan betrokkene, sc Heerenveen en/of de
politie beschikbaar te stellen;
20. In geval van wangedrag (dit uitsluitend ter beoordeling van de busbegeleider) wordt de
deelnemer uit de bus verwijderd bij het dichtstbijzijnde trein- of busstation. Bij
herhaaldelijke weigering de bus te verlaten gaat de bus naar de dichtstbijzijnde
politiepost ter assistentie. FeanFan is niet aansprakelijk voor de financiële en andere
consequenties die verwijdering met zich meebrengt. Onder wangedrag wordt onder meer
verstaan het provocerend gedrag vanuit de bus naar buiten toe (zoals het slaan op de
ruiten of het maken van obscene gebaren) jegens supporters van de thuisspelende ploeg;
21. Van deelnemers die zich niet houden aan dit reglement, worden de gegevens genoteerd
en gedeeld met sc Heerenveen. De deelnemer die de regels overtreedt, krijgt bij de eerste
overtreding een waarschuwing. Volgt nog een overtreding dan wordt de deelnemer voor
een aantal wedstrijden uitgesloten voor busreizen. Waarschuwingen en uitsluiting
worden schriftelijk bevestigd door sc Heerenveen. Eventuele verdere sancties zijn ter
beoordeling aan het bestuur van FeanFan;
22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur of de busbegeleider
van de betreffende bus.

