
 

Huishoudelijk reglement van de Karaktervolle Groene Campings 
 
Art. 1 Aanmelding 
 

De aanmelding voor alle soorten lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het hiervoor 
verantwoordelijke bestuurslid met gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier. 

Art. 2 Aspirant-leden 

 
lid 1a.  Aspirant-leden zijn personen en vennootschappen die als zodanig door het bestuur zijn 

toegelaten omdat toelating als lid, overeenkomstig het bepaalde in art. 3 van het 
huishoudelijk reglement, niet mogelijk is, terwijl naar redelijke verwachting dit uiterlijk 
binnen twee jaren na de aanvang van een aspirant-lidmaatschap wel het geval zal zijn. 
Bij het besluit tot toelating van een aspirant-lid kan het bestuur voorwaarden stellen. 

b. Het aspirant-lidmaatschap vervalt op het moment dat het betreffende aspirant-lid voldoet 
aan de voorwaarden waarop het overeenkomstig artikel 3 van het huishoudelijk reglement 
kan worden toegelaten, als de eerder genoemde termijn van twee jaar afgelopen is.  Het 
aspirant-lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van maximaal twee jaren. 

 
lid 2a. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich voor de organisatie bijzonder verdienstelijk 

hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur, of tenminste tien leden met tenminste 
tweederde der geldig uitgebrachte stemmen, als zodanig door de algemene 
ledenvergadering 
 zijn benoemd. 

b.  Ereleden betalen geen contributie. 
 

Art. 3 Toelating 
 
Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen worden toegelaten natuurlijke personen en 
rechtspersonen die:  
a. erkend zijn door de te ’s-Gravenhage gevestigde Koninklijke Nederlandse Toeristenbond 

ANWB; in uitzonderingsgevallen kan door het bestuur dispensatie verleend worden, indien 
door het aspirant-lid schriftelijke argumentatie is overlegd 

b. lid zijn van de te Driebergen gevestigde Vereniging Recreatie-ondernemers Nederland 
RECRON; 

c. een kleinschalig en rustig kampeerbedrijf in Nederland uitoefenende met maximaal circa 150 
plaatsen. Van het totaal aantal plaatsen moet minimaal 50% toeristische plaatsen zijn en 
maximaal 50% overige plaatsen zijn (jaar- en seizoenplaatsen). Het kampeerbedrijf mag een 
maximale effectieve oppervlakte hebben (incl. parking) van 6 hectare en moet daarvoor een 
geldige verblijfsrecreatieve bestemming hebben. In uitzonderingsgevallen kan door het 
bestuur dispensatie verleend worden. 

d. een goed gastheerschap bekleden; 
e. in de nabijheid van bos en/of water gelegen zijn; 
f. voldoen aan hygiënische normen; 



 

g. aan het bestuur het laatst verschenen campingprofiel volgens de normen ANWB 
Campingprofiel te overhandigen. 

 
Art. 4 Duur lidmaatschap. 
 
lid 1. De aanmelding voor het lidmaatschap moet vóór 1 juli plaatsvinden. 

Het lidmaatschap van de vereniging duurt voor elk lid telkens één kalenderjaar, altijd 
ingaande 1 januari volgend op de aanmelding. 

lid 2. Bij een eventuele overdracht/verkoop van het bedrijf op een datum ná 1 juli dient de 
 contributie voor het volgende kalenderjaar vooruit te worden voldaan, doch uiterlijk voor 1 
januari van het volgende kalenderjaar. Of na overdracht/verkoop van het bedrijf het 
lidmaatschap kan voortduren is ter beoordeling van het  bestuur. Een overdracht/verkoop 
dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, bij het bestuur te worden 
gemeld. 

 
Art. 5  Plichten van de leden 
 
lid 1. Elk lid is verplicht om binnen één maand na ontvangst van de door de ANWB opgestelde 

campingprofiel, deze aan het bestuur te doen toekomen. 
 
Art. 6 Bruikleen 
 
Indien vlag en schild na beëindiging van het lidmaatschap niet binnen 14 dagen aan het secretariaat 
van de vereniging geretourneerd zijn, is een lid een boete van € 50,00 per attribuut per dag 
verschuldigd. Het gebruik van naam en logo van de vereniging, na beëindiging van het lidmaatschap, 
wordt gestraft met een boete van € 500,-- per publicatie. 
 
Art. 7 Contributie 
 
lid 1. De contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld 
lid 2. De contributie kan jaarlijks, zonder raadpleging van de leden, worden verhoogd met de 

inflatiecorrectie van het afgelopen boekjaar zoals opgegeven door RECRON. 
 
Art. 8 Incasso 
 
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter zake van incasso van contributiegelden dan wel  
andere vorderingen van de vereniging of de aan de vereniging verbonden rechtspersonen op haar 
leden, zijn voor rekening van de schuldenaar. Bij niet tijdige betaling zal de vereniging, na sommatie, 
het wettelijk vastgestelde rentepercentage over de schuld in rekening brengen. 
 



 

Art. 9 Reglementswijziging 

lid 1. In het huishoudelijk reglement van de vereniging kunnen geen veranderingen worden  
aangebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen 
met de mededeling dat aldaar wijzigingen in het reglement worden voorgesteld en verder 
geregeld in de statuten. 

lid 2. De oproeping, als onder lid 1 bedoeld, wordt vergezeld van de voorstellen tot wijziging. 
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