Reglement aankondigingsframes
Dorpsraad Vierlingsbeek heeft met toestemming van de gemeente Boxmeer vier frames
geplaatst, waar diverse aankondigingen in / aan bevestigd kunnen worden.
Locatie van de frames:
1. Vanaf snelweg richting spoorwegovergang aan de Overloonseweg, voor de
spoorwegovergang aan de rechterzijde, net na het informatiebord.
2. Vanaf de Maas richting Vierlingsbeek aan de Staaiweg, voor het kombord Vierlingsbeek.
3. Vanaf Maashees richting Vierlingsbeek aan de Grotestraat, voor de watermolen.
4. Vanaf Vortum-Mullem richting Groeningen aan de Groeningsestraat, ongeveer 100 meter
na het kombord Groeningen.
Gebruik van de frames
Iedereen mag gebruik maken van de frames, zolang men zich aan dit reglement houdt.
Categorie gebruikers
Er wordt onderscheid gemaakt in een aantal categorieën gebruikers:
A. Lokale vereniging , zonder winstoogmerk.
B. Lokaal bedrijf met winstoogmerk.
C. Niet-lokale vereniging, zonder winstoogmerk.
D. Niet-lokaal bedrijf met winstoogmerk.
De voorwaarden/regels verschillen per gebruiker/ categorie.
Waar in dit reglement vereniging of bedrijf beschreven staat, kan dit gelezen worden als
vereniging, stichting, bedrijf, groep, etc. Het hoeft geen officiële entiteit te zijn, maar mag ook
een samenwerkende groep zonder notariële bekrachtiging zijn. De termen vereniging en
bedrijf worden voor de duidelijkheid gebruikt, maar zijn dus niet beperkend.
Een vereniging of bedrijf wordt als lokaal gezien als aan minstens een van de volgende
criteria wordt voldaan:
 De vereniging / het bedrijf is gevestigd in Vierlingsbeek of Groeningen.
 Minstens een van de ondernemers / hoofdaandeelhouders / eigenaren / bestuursleden
van de vereniging / het bedrijf is woonachtig in Vierlingsbeek of Groeningen.
 De vereniging / het bedrijf is met regelmatig sponsor van verenigingen zonder
winstoogmerk en/of activiteiten die de leefbaarheid in Vierlingsbeek en/of Groeningen
bevorderen/ ten goede komen..
 De vereniging / het bedrijf organiseert regelmatig activiteiten die de leefbaarheid van
Vierlingsbeek en/of Groeningen bevorderen/ ten goede komen.
Dorpsraad Vierlingsbeek beslist of iets voldoende/ regelmatig is, geef dit dus bij uw aanvraag
aan als u hier gebruik van wilt maken en niet zeker weet of er sprake is van voldoende
regelmaat.

Reeds gepland gebruik
Op de webpagina www.vierlingsbeek-groeningen.nl/dorpsraadvierlingsbeek/aankondigingsframes/ kunt u zien wanneer een of meerder frames reeds
ingepland zijn voor gebruik door een vereniging of bedrijf. Als een frame reeds is ingepland
in een periode dat u het ook zou willen gebruiken, betekent dat niet coûte que coûte, dat het
frame voor u niet beschikbaar zal zijn. Zie de prioriteit zoals verderop in het reglement
aangegeven.
Prioriteit
Gebruikers hebben een voorrang in de volgorde A, B, C en dan D.
De reden hiervoor is dat de frames in principe hoofdzakelijk bedoeld zijn voor lokale
verenigingen en dat Dorpsraad Vierlingsbeek de leefbaarheid wil stimuleren.
Op het moment dat een vereniging / bedrijf zich meldt die/dat een hogere prioriteit heeft dan
de vereniging / het bedrijf die/ dat de frames in een bepaalde periode besproken heeft, dan zal
de vereniging / het bedrijf met de hoogste prioriteit voorrang krijgen. Het is natuurlijk
mogelijk dat de vereniging / het bedrijf met de hogere prioriteit niet alle frames wil / nodig
heeft dus dat beide partijen deels van de vier frames gebruik kunnen maken. Ook met een
aangepaste periode is dit wellicht voor alle partijen goed op te lossen. Dit zal in detail
bekeken worden als de situatie zich voordoet.
Om een vereniging / bedrijf die/ dat niet in categorie A valt toch niet tot het laatste moment in
onzekerheid te laten zitten of er nog iemand met hogere prioriteit komt, zal binnen 3 weken
voor de betreffende gebruiksperiode het gebruik niet meer zonder goedvinden van alle
partijen naar een partij gaan die een hogere prioriteit heeft.
Het is dus iedereen aan te raden om minimaal 3 weken vooraf kenbaar te maken als men
gebruik zou willen maken van een of meerdere frames.
Kosten
De kosten verschillen per gebruikerscategorie:
A. Gebruikers in categorie A: De frames worden gratis ter beschikking gesteld voor een
periode van maximaal 5 weken voorafgaand aan het ‘evenement’ en maximaal 1 week
na afloop van het ‘evenement’. Als er langer gebruik gemaakt wordt van een of
meerdere frames dan gelden de kosten van categorie B.
B. Gebruikers in categorie B: Per frame wordt per week 5 euro kosten in rekening
gebracht. Bij gebruik van alle vier de frames in dezelfde week zijn de kosten totaal 15
euro per week.
C. Gebruikers in categorie C: Per frame wordt per week 5 euro kosten in rekening
gebracht. Bij gebruik van alle vier de frames in dezelfde week zijn de kosten totaal 15
euro per week.
D. Gebruikers in categorie D: Per frame wordt per week 10 euro kosten in rekening
gebracht. Bij gebruik van alle vier de frames in dezelfde week zijn de kosten totaal 30
euro per week.
Bij gebruik van het frame worden de benodigde bevestigingsmiddelen ook ter beschikking
gesteld (32 stuks trapezekoord met spinhaak, 4 meer dan het aantal ogen zodat de hoeken naar
beide kanten vastgezet kunnen worden), hiervoor worden geen extra kosten in rekening
gebracht.

Spandoek
De vereniging / het bedrijf dient zelf voor het benodigde spandoek te zorgen.
Het frame is gemaakt om een spandoek van ongeveer 200 cm bij 200 cm met totaal 28
bevestigingsogen in op te spannen.
Dorpsraad Vierlingsbeek kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade aan
het spandoek, ongeacht de wijze waarop deze schade is ontstaan.
Overige regels
 Ga met respect om met de frames en bijbehorende materialen.
 Afbeelding / tekst / etc. op het spandoek mag niet aanstootgevend, religieus of politiek
van aard zijn. Als dit wel zo door Dorpsraad Vierlingsbeek wordt beoordeeld, heeft
Dorpsraad Vierlingsbeek het recht om het doek te verwijderen of om te eisen dat het doek
per direct verwijderd wordt. In dit geval kan geen aanspraak worden gemaakt op
teruggave / kwijtschelding van eerder genoemde kosten.
 Dorpsraad Vierlingbeek behoudt zich het recht voor om het gebruik van de frames aan een
ieder te weigeren.
 Als men constateert/vermoedt dat er op enigerlei wijze schade aan een frame en/of
bijbehorende materialen is meld dit dan, zodat er gekeken kan worden naar een oplossing
en erger voorkomen kan worden.
 Bij tegenstrijdigheden, twee aanvragen met gelijke prioriteit voor dezelfde frames in
dezelfde periode, etc. zal in overleg met de diverse partijen naar een oplossing worden
gezocht. Eventueel kan Dorpsraad Vierlingsbeek hierin een beslissing nemen en daar
hebben de andere partijen zich dan aan te houden.
 Dorpsraad Vierlingsbeek kan bij uitzondering afwijken van alle bovenstaande regels. Als
u een goede reden heeft waarom u graag een uitzondering wilt krijgen, neem dan contact
op met een gedetaileerd verzoek en de reden waarom u vindt dat Dorpsraad Vierlingsbeek
een uitzondering voor u zou moeten maken. Dorpsraad Vierlingsbeek zal het verzoek
beoordelen en contact met u opnemen.
Aanvragen / meldingen / vragen / etc. kunt u stellen via het e-mailadres van de
webmaster. Hiervoor staat een contactlink onder aan iedere pagina van www.vierlingsbeekgroeningen.nl.

