Gastenreglement
Overwegende dat het wenselijk is meer mensen kennis te laten maken met Solonat, hebben de
algemene ledenvergadering en het bestuur van Solonat besloten dat niet-leden in een ruimere
mate deel kunnen nemen aan de voorjaarsweekends en de najaarsweekends van Solonat. De
bestaande regeling, waarbij Solonatleden introducés kunnen meebrengen naar die weekends – één
per Solonatlid en maximaal vijf per weekend – tegen een bijbetaling die wordt verrekend met de
contributie als de introducé in hetzelfde jaar lid wordt van Solonat, komt te vervallen.
De nieuwe regeling, die hieronder staat, is bedoeld als proef, vooralsnog tot en met het jaar 2015,
maar loopt, indien het bestuur niet anders besluit, ook na 2015 door, voor onbepaalde tijd. Indien
daar aanleiding toe bestaat, kan het bestuur de regeling, ook voordat het jaar 2015 is afgelopen,
wijzigen of intrekken.
Ten overvloede wordt gemeld dat niet-leden te allen tijde mee mogen doen met de vakantiebank,
het barbecueweekend, de kampeerweken, saunabijeenkomsten en andere activiteiten die door
Solonat of de leden van Solonat worden georganiseerd, tenzij en voor zover de organisatoren anders
bepalen. Echter is de nieuwjaarsbijeenkomst alleen voor de leden – maar aan het zwemmen tijdens
de nieuwjaarsbijeenkomst kan iedereen deelnemen – voor zover het bestuur niet anders bepaalt.
Dat was altijd al zo. Deelnemers aan sportactiviteiten waaraan Solonat deelneemt, worden in
beginsel uit de eigen leden gerekruteerd.
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Gastenreglement voor de Solonatweekends
Artikel 1
1. Niet-leden mogen deelnemen aan de voorjaarsweekends en de najaarsweekends van
Solonat en wel op gelijke wijze als de leden van Solonat, behoudens het bepaalde in artikel 3.
2. De aanmelding daarvoor van niet-leden geschiedt op dezelfde wijze als de aanmelding van
leden. Niet-leden kunnen zichzelf voor die weekends aanmelden. Zij hoeven niet door leden
te worden geïntroduceerd. Aan hun aantal wordt geen maximum gesteld.
3. Van de niet-leden die deelnemen aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde weekends wordt
een naturistische instelling verwacht. Zij dienen zich te onderwerpen aan de statuten,
reglementen en besluiten van Solonat.
Artikel 2
Het bestuur heeft het recht niet-leden te weigeren. Het bestuur maakt van deze bevoegdheid slechts
in ernstige gevallen gebruik en voert te dien aanzien een terughoudend beleid.
Artikel 3
Niet-leden hebben, behalve indien en voor zover zij daarvoor zijn uitgenodigd, geen toegang tot de
algemene ledenvergadering, ook niet als die tijdens het voorjaarsweekend of het najaarsweekend
plaatsvindt. In geen geval kunnen zij daar stemrecht uitoefenen.
Artikel 4
1. Voor de deelname aan de voorjaarsweekends en de najaarsweekends zijn de niet-leden
hetzelfde bedrag verschuldigd als de leden.
2. Kortingsfaciliteiten voor deelnemers “met een smalle beurs” kunnen uitsluitend door leden
worden aangevraagd en uitsluitend voor zichzelf.

Artikel 5
1. Niet-leden kunnen slechts aan een voorjaarsweekend of een najaarsweekend van Solonat
deelnemen indien zij in de afgelopen periode van drie jaar aan geen voorjaarsweekend of
najaarsweekend van Solonat hebben deelgenomen.
2. Het bestuur kan dispensatie verlenen van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
Artikel 6
Alle op het moment van inwerkingtreding van dit reglement bestaande reglementen en besluiten
betreffende introducés op de voorjaarsweekends en de najaarsweekends van Solonat, komen te
vervallen.
Artikel 7
1. Dit reglement is genaamd “Gastenreglement voor de Solonatweekends” en kan verkort
worden aangeduid als “Gastenreglement”.
2. Dit reglement treedt met onmiddellijke ingang in werking.
Aldus besloten door het bestuur van Solonat te Thorn, gemeente Maasgouw, op 4 oktober 2013.
-o-o-oVoorts besluit het bestuur dat dit reglement bekend wordt gemaakt in het eerstvolgende nummer
van het Blad van Solonat en op de website van Solonat.

