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SPELREGELS 
 
Net als iedere vereniging hanteert Friese Zaken een aantal spelregels, deze vind je hier.  
 

- Indien je je hebt aangemeld voor een bijeenkomst kun je je tot 48 uur vóór de start van 
de bijeenkomst via de Friese Zaken (Bundeling) app afmelden.  
Is er binnen 48 uur voor de bijeenkomst een calamiteit ontstaan, waardoor je niet kunt 
komen? Afmelden – met geldige reden - is dan alleen mogelijk via: 
secretariaat@friesezaken.frl. 

- Indien je zonder (geldige) afmelding niet aanwezig bent bij een bijeenkomst waarvoor je 
wel stond aangemeld, dan ontvang je na de eerste keer een waarschuwing. Na de 
tweede keer wordt er een no-show vergoeding van €20 in rekening gebracht. 

- Je lidmaatschap is niet overdraagbaar. Het is dus niet mogelijk om iemand anders op 
jouw lidmaatschap onze bijeenkomsten te laten bezoeken. 

- Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd vóór 
het einde van het seizoen (een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni). Een opzegging moet 
schriftelijk worden doorgegeven vóór 1 juni van het lopende seizoen. 

- Het lidmaatschap wordt aangegaan op persoonlijke titel. Uiteraard ben je vrij om de 
contributie, indien van toepassing, te declareren bij je werkgever, maar je blijft zelf 
verantwoordelijk voor de rechten en plichten die bij het lidmaatschap horen. 

- Jij bent verantwoordelijk voor de correcte weergave van je gegevens op de profielpagina 
in de Friese Zaken (Bundeling) app. Wijzigingen in contactgegevens graag ook melden 
bij het secretariaat via secretariaat@friesezaken.frl. 

- Mochten door overheidsmaatregelen bijeenkomsten niet georganiseerd kunnen worden, 
besluit het bestuur aan het einde van het seizoen over eventuele contributiecompensatie.  

- Bij Friese Zaken gaan we respectvol met elkaar om. Elke vorm van grensoverschrijdend 
gedrag wordt afgekeurd en kan leiden tot royering van je lidmaatschap. 

 
 
De overige bepalingen zijn vastgelegd in de statuten, deze kun je opvragen via 
secretariaat@friesezaken.frl.  
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