Regels voor de behandeling van inschrijvingen op reizen.
Hieronder volgen de regels die gehanteerd worden voor alle door PVGE-Best georganiseerde bus en vliegreizen. De bedoeling van deze regels is dat op een objectieve manier wordt vastgesteld wie
er ingeval van over-inschrijving mee gaan en wie niet, volgens eenduidige en aan iedereen
bekendgemaakte regels, zodat elke mogelijke partijdigheid is uitgesloten.
1. Inschrijven kan alleen met de inschrijfformulieren van de nieuwsbrief of op de website van
PVGE-Best. Dit is om te voorkomen dat mensen te vroeg inschrijven. Aankondiging en
inschrijfformulieren zullen als eerste in de nieuwsbrief komen. Met de inschrijfformulieren uit de
Nieuwsbrief kunt u direct inschrijven. De reisbeschrijving zal pas op de website worden gezet nadat
de betreffende nieuwsbrief is verschenen. Zodra deze is verschenen kunt u ook met het formulier
van de website inschrijven voor de gepubliceerde reis met inachtneming van de begin en einddatum
van inschrijven. De reizen staan weliswaar in het jaarprogramma vermeld, maar op basis daarvan
kan men nog niet inschrijven. Wie dit toch doet, zal door de reiscommissie gewezen worden op de
officiële inschrijfprocedure.
2. Er wordt op de inschrijfformulieren een uiterste inschrijfdatum vermeld. Als het aantal
inschrijvingen op die dag groter is dan wat mogelijk is, dan wordt er in volgorde van inschrijfdatum
bepaald wie er mee kan. De commissie kan bij een aanzienlijke over-inschrijving echter ook
besluiten een tweede bus of tweede reis te organiseren, zodat iedereen mee kan.
3. Er wordt geen voorrang aan alleenstaanden verleend. Als twee alleenstaanden per sé samen
willen gaan, moeten zij dit beiden op hun inschrijfformulier vermelden. Zij geven daarmee te kennen
dat zij óf samen zullen gaan óf samen zullen afvallen.
4. PVGE leden, ongeacht van welke afdeling zij zijn hebben allen dezelfde rechten en plichten en
worden op volgorde van binnenkomst van hun inschrijving geaccepteerd. Niet-leden, al dan niet
introducé van een PVGE-lid, mogen slechts éénmaal als niet-PVGE lid deelnemen en komen dan
na de PVGE-leden. Als een niet-PVGE lid zich opgeeft voor een reis van PVGE-Best zal hij dit via
een (eventueel aan hem toegezonden) inschrijfformulier moeten doen. Hij zal pas voor een reis
worden geaccepteerd als er nog plaats is na alle PVGE-leden die zich hebben ingeschreven.
5. Mensen die zijn afgevallen komen op een wachtlijst. Zij komen alsnog in aanmerking om mee te
gaan in geval van opzeggingen. Dit wordt weer op dezelfde manier bepaald: in volgorde van
binnenkomst.
6. Als iemand te laat inschrijft, dus nadat de inschrijvingstermijn is verstreken, zal deze alleen
kunnen worden geaccepteerd als er nog plaats is en deelname zonder extra kosten mogelijk is.
7. Nadat is vastgesteld wie er mee gaan en wie niet, zal de reiscommissie hiervan iedereen
persoonlijk op de hoogte stellen. Dit gebeurt schriftelijk of per e-mail.
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