
 

 

 

 

 

 

 

Reglement “Er even tussen uit “ 
 

Begripsbepaling 
Artikel 1 

1. Dit reglement is een reglement als bedoeld in de Statuten van de Vereniging 
Thomas Wildey en wordt aangeduid als “Reglement Er even tussen uit “ 

2. In dit reglement wordt verstaan onder : 
a. Loges : de loges, die lid zijn van de grootloge; 
b. Grootloge: de Vereniging Grootloge binnen de jurisdictie van Nederland 

en België van de Independent Order of Odd Fellows; 
c. Deelnemers : personen, als bedoeld in artikel 3 van dit reglement, ten 

behoeve van wie een aanvraag als in dat artikel bedoeld wordt ingediend 
en die voldoen aan de in dat artikel vermelde voorwaarden; 

d. Contactbestuurslid : het bestuurslid, die “Er even tussenuit “ in de 
portefeuille heeft. 

e. Contactpersoon : het logelid, die de aanvraag “Er even tussen uit” invult 
en het contact onderhoudt met het contactbestuurslid en de persoon/ 
personen waarvoor een vakantie wordt aangevraagd  

f. De Statuten : de Statuten van de Vereniging Thomas Wildey 
 

Doel 
Artikel 2 
‘Er even tussen uit’ heeft tot doel om, in overeenstemming met het bepaalde in 
artikel 2 van de Statuten, op verzoek te voorzien in een tijdelijk verblijf in een 
passende omgeving voor personen, die daaraan  - op grond van hun persoonlijke 
omstandigheden- behoefte hebben. 
 
Deelname 
Artikel 3 

1. Deelname aan ‘Er even tussen uit’ is bedoeld voor personen, die het verblijf 
in een passende omgeving zelf niet of slechts ten dele kunnen bekostigen. 

2. Het bestuur van een  loge draagt een deelnemer cq deelnemers voor. De 
betrokken deelnemer(s) mag/mogen  in principe in geen directe relatie staan 
tot een lid van de IOOF.  

 
Omvang van de te verlenen bijdrage 
Artikel 4 

1. Voor aanvragen geldt in principe een maximum van twee deelnemers per 
aanvraag indien gebruik wordt gemaakt van een hotel of een pension.  

2. Voor het verblijf anders dan in een hotel of pension wordt gezocht naar een 
onderkomen dat de capaciteit heeft voor het aantal deelnemers die per 
aanvraag worden voorgedragen. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

3. De duur van het in het eerste en tweede lid bedoelde verblijf wordt gesteld 
op maximaal zeven dagen. 

4. Voor het in het eerste en tweede lid bedoelde verblijf kan worden gekozen 
uit hotels, beroepspensions, vakantieparken en kampeerterreinen in 
Nederland en België. 

5. Het contactbestuurslid neemt uiteindelijk het besluit over de accommodatie 
en locatie, zo nodig na ruggespraak met het Bestuur van de Vereniging. 

 
Te vergoede kosten 
Artikel 5 

1. Ingeval van een verblijf in een hotel of pension zijn de verblijfkosten, in het 
algemeen inclusief de te gebruiken maaltijden, voor rekening van de 
Vereniging. Het tegemoet- komen in de kosten betreffende extra faciliteiten 
kunnen in overleg met de aanvragende loge tot een bepaald bedrag door 
genoemde loge worden betaald. Drankjes zijn voor eigen rekening van de 
deelnemer(s). 

2. Bij verblijf  anders dan in hotel of pension wordt als tegemoetkoming een 
bedrag voor huishoudgeld per persoon door de aanvragende loge betaald.  

3. Genoemd bedrag wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging, als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Statuten, vastgesteld. 

4. Voor elke toegekende en vastgelegde aanvraag wordt door en op kosten van 
de Vereniging een annuleringsverzekering afgesloten. 

5. Als de deelnemer(s) niet over een aansprakelijkheidsverzekering 
beschik(ken), zal deze gedurende het verblijf worden afgesloten door de 
Vereniging. 

 
Aanvraagprocedure 
Artikel 6 

1. Het bestuur van de Vereniging belast een lid van het bestuur met de 
beoordeling van de ingediende aanvragen. Dit bestuurslid wordt aangeduid 
als “Contactbestuurslid” Hij/zij kan  -  desgewenst – bij de beoordeling van de 
ingediende aanvragen één of meer andere leden van het bestuur raadplegen. 

2. Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door het bestuur van een loge. 
3. De aanvragende loge download het aanvraagformulier van  

‘Er even tussen uit ’ via de website van de IOOF door het volgen van een 
doorklik programma : inloggen via de leden code en het leden wachtwoord, 
link naar Verenigingen, link naar Vereniging Thomas Wildey, link naar het 
digitaal invulbare aanvraagformulier. 

4. Het ingevulde aanvraagformulier kan gemaild  naar of gezonden worden aan  
het Contactbestuurslid. “Er even tussen uit “. 

5. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

6. De aanvraag moet door de betrokken loge van een duidelijke motivatie 
worden voorzien en valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van 
die loge : zie de gevraagde handtekeningen op het aanvraagformulier. 

 
Onder verantwoordelijkheid van de aanvragende loge 
Artikel 7 
 De in artikel 6, tweede lid, bedoelde aanvragende loge dient bij de aanvraag  
 de naam op te geven van een lid van de loge, zijnde de contactpersoon, die 
 zorg draagt voor: 

1. Het werkelijk gebruik maken van het aangeboden verblijf door de opgegeven 
deelnemer(s); 

2. Overhandiging aan de deelnemer(s) van zakgeld en/of faciliteitenbijdrage op 
de dag van vertrek;  

3. Regeling van het vervoer van de deelnemer(s) naar en van de locatie  en de 
bekostiging daarvan; 

4. Contact met de betrokken deelnemer(s) na afloop van het verblijf; 
5. De contactpersoon en de deelnemer(s) maken samen een verslag over hoe 

de  vakantie is verlopen en wat de hoogte en de diepte punten zijn geweest.  
6. Het verslag wordt gestuurd naar het contactbestuurslid. 

 
Wanneer wel en wanneer niet een aanvraag 
Artikel 8 

1. Het bestuur van een loge kan niet meer dan twee aanvragen per kalenderjaar 
indienen; 

2. Het bestuur van een loge kan niet meer dan twee kalenderjaren achtereen 
een aanvraag indienen ;  

3. Na een pauze van een jaar kan het bestuur van een loge, in aansluiting op sub 
2 weer een aanvraag indienen; 

4. Indien aan het eind van een kalenderjaar blijkt dat het aantal voor dat jaar 
gedachte reserveringen niet is gehaald en het daarvoor in de begroting van 
de Vereniging gereserveerde bedrag niet volledig is of zal worden gebruikt, 
kan voor het daarop aansluitende kalenderjaar door het Contactbestuurslid 
van “Er even tussen uit “ een uitzondering worden gemaakt op de in het 
eerste, tweede en derde lid bedoelde beperkingen. Het bepaalde in artikel 6, 
eerste lid, laatste volzin, van dit reglement is van overeenkomstige 
toepassing. 

 
Bescherming van privégegevens 
Artikel 9 

1. De namen en adressen van de individuele deelnemers zijn, behoudens bij de 
betrokken loge(s) en logeleden, uitsluitend bekend bij  het Contactbestuurs-
lid  “Er even tussen uit” en de eventueel door hem geraadpleegde 
medebestuursleden van de Vereniging;  
 



 

 
 
 
 
 
 

2. De in het eerste lid bedoelde gegevens worden door het contactbestuurslid  
van “Er even tussen uit” bewaard gedurende de maximaal daarvoor  
benodigde termijn van 5 jaar en daarna direct door het contactbestuurslid  
vernietigd. 

 
Onvoorziene problemen 
Artikel 10 

1.  Indien een deelnemer zonder geldige reden geen gebruik maakt van het voor 
hem/haar gereserveerde verblijf, waardoor geen beroep kan worden gedaan 
op de in artikel 5 vierde lid, bedoelde annuleringsverzekering, wordt in 
eerste instantie door het contactbestuurslid met de contactpersoon en het 
vakantieadres gezocht naar een vervangbare oplossing. 

2.  Als er geen vervangbare oplossing wordt gevonden treedt artikel 12 eerste 
lid in werking. 

 
Wijziging van het reglement 
Artikel 11 

1. Tot wijziging van dit reglement kan slechts worden besloten door de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering van de Vereniging, als bedoeld in artikel 12, 
tweede lid, van de Statuten; 

2. Elke, in het eerste lid bedoelde, wijzigingen van dit reglement dient op de 
agenda van de desbetreffende Algemene Ledenvergadering te worden 
vermeld. De verzending van die agenda geschiedt overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 12, vierde lid van de Statuten;  

3. De tekst van een voorstel tot wijziging van dit reglement dient uiterlijk 
veertien dagen voor de dag van de vergadering, als bedoeld in het eerste lid, 
de dag van verzending en de dag van vergadering niet meegerekend, aan de 
leden van de vereniging te worden toegezonden 

 
Slotbepaling 
Artikel 12 

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, eventueel 
in overleg met de betrokken aanvragende loge; 

2. Dit reglement en nadere, in samenhang met dit reglement, door het bestuur 
of de Algemene Ledenvergadering te nemen, besluiten treden in werking op 
de dag, volgende op die van vaststelling, respectievelijk aanneming. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vaststelling 
Artikel 13 
 Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, gehouden te 
        Emmeloord 
 Op   drie  maart twee duizend zeventien. Elk eerder voor dit doel vastgesteld 
        reglement komt hiermee te vervallen. 
 
       Emmeloord,  3 maart  2018 
 
       Voorzitter : br. Jan Vroom 
 
       Secretaris :  zr. Marjon Leeftink - Kusters 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


