
Vervoersreglement jeugdleden door ouders, 
“Badminton Club Nieuwerkerk aan den IJssel” 
 
Wanneer transport bij activiteiten noodzakelijk is zal de vereniging waar mogelijk trachten 
dit op te lossen met de medewerking van de betreffende ouders. Aangezien het hierbij zal 
voorkomen dat jeugdleden meerijden met anderen dan hun eigen ouders heeft de 
vereniging gemeend in het kort uiteen te moeten zetten aan welke voorwaarden hierbij 
voldaan dient te worden. Vandaar de volgende spelregels:  
 
Vrijwilligheid 
Het transport van jeugdleden door ouders in het kader van activiteiten dient geheel 
vrijwillig plaats te vinden. 

 
Onkosten  
Voor het transport mogen door de ouders op geen enkele wijze kosten in rekening worden 
gebracht, noch aan de vereniging, de betreffende jeugdleden, hun ouders of enige andere 
partij. 

 
Verzekering / Rijbewijs  
De betreffende ouder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en 
verzekeringspapieren, waaronder ook een ongevallen-inzittenden verzekering. 

 
Technische staat 
Het voertuig dient technisch in een goede staat te verkeren en voor zover van toepassing 
APK-gekeurd te zijn. Het is derhalve bijvoorbeeld niet toegestaan het transport van 
jeugdleden te verzorgen indien één van de portieren niet geopend kan worden of met een 
voertuig dat bij de laatste APK-keuring is afgekeurd en nog niet hersteld. 

 
Autogordels 
Autogordels zijn verplicht, zowel voorin als achterin. Het aantal te transporteren kinderen is 
gelijk aan het aantal gordels achterin plus de voorstoel. In de meeste gevallen dus vier. 
Kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1,50 m. dienen voorin gebruik te maken van 
een speciaal kinderbeveiligingsmiddel (stoeltje). Achterin is dit niet verplicht. Wie kleiner is 
dan 1,50 m. hoeft achterin tevens niet verplicht gebruik te maken van een driepuntsgordel, 
maar kan desgewenst volstaan met een heupgodel. In tegenstelling tot volwassen 
passagiers worden kinderen niet geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor het dragen van 
de gordel, maar is dit de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Ook al is de bestuurder 
bij een ongeval waarbij kinderen betrokken zijn niet fout, dan nog zal hij voor 25% van de 
schade aangeslagen worden in geval hij de kinderen niet aantoonbaar heeft gewezen op 
het dragen van de gordels.  
 
Het valt te overwegen indien men met passagiers rijdt eventueel een schade-verzekering 
inzittenden af te sluiten. Deze dekt voor een gering bedrag de kosten welke niet worden 
gedekt door de ongevallen-inzittenden verzekering. Overigens is ook hierbij het niet dragen 
van de autogordels een uitsluitingsgrond. 
 
Nieuwerkerk a/d IJssel, 11 mei 2004. 


