Lidmaatschapscontroles Sportcentrum Olympos
Gebruikers van Sportcentrum Olympos (dit is inclusief Kalymnos en Kratistos) moeten te allen
tijde door middel van een pas of aankoopbewijs van Sportcentrum Olympos kunnen aantonen
dat ze gerechtigd zijn gebruik te maken van de accommodatie en/of deel te nemen aan het
sportaanbod (cursussen, groepslessen, vrij sporten en studentensportverenigingen).
Van onrechtmatig gebruik is sprake als men bij controle tijdens het sporten geen geldig
deelnamebewijs kan laten zien.
Medewerkers van Sportcentrum Olympos controleren hierop regelmatig.

Controle bij de diverse sportvormen:


Cursussen
Cursisten worden gecontroleerd door de sportdocent. De sportdocent krijgt regelmatig
een lijst met de ingeschreven deelnemers en controleert op basis daarvan de deelname.
Bij aanvang van een cursusperiode moet de cursist ook zijn OlymPas kunnen tonen.



Groepslessen
De controle van de OlymPas vindt voor deelname aan de groepslessen plaats bij de
sportdesk. Je pas wordt gecontroleerd, waarna je een toegangsbewijs voor de betreffende groepsles ontvangt.



Vrij sporten/huurders/introducés
Bij de vrije sporten beachvolleybal, fitness, klimmen, krachtsport, squash en tennis
wordt de OlymPas of het betalingsbewijs gecontroleerd op geldigheid.
Beachvolleyballers en tennissers dienen hiervoor de pas (of het betalingsbewijs) in het
afhangsysteem buiten af te hangen.
Bij fitness, krachtsport en squash dient de pas (of eventueel het betalingsbewijs) in de
daarvoor aanwezige houder geplaatst te worden.
Bij squash vindt tevens (indien de drukte het toelaat) controle plaats bij de sportdesk bij
het opvragen van het baannummer.



Studentensportverenigingen:
De controles van de verenigingen worden door medewerkers van Sportcentrum
Olympos, bestuursleden van de sportraad én bestuursleden van de vereniging
uitgevoerd. De sporters worden in de regel gecontroleerd aan het begin van hun activiteit
zodat de trainingen of wedstrijden niet worden verstoord.



Olympos Futsal Competitie/Voetbal 7-7
Bij de Olympos Futsal Competitie en Voetbal 7-7 wordt gecontroleerd of de deelname op
basis van de OlymPas of de teambijdrage is. Is deelname op basis van de OlymPas, dan
worden alle teamleden gecontroleerd op het bezit van een geldige OlymPas. Is de
deelname op basis van de teambijdrage, dan is er geen controleverplichting. Wel worden
de teamleden verzocht zich bij Sportcentrum Olympos te registreren als dat nog niet
gedaan is; hier zijn geen kosten aan verbonden.

Gevolgen bij constatering van onrechtmatig gebruik van de
sportfaciliteiten
A) Vrije sporten van Sportcentrum Olympos:
Beachvolleybal, Fitness,
Klimmen, Krachtsport,
Squash, Tennis
Een verlopen OlymPas, of
geen lid of geen huurder

Gevolgen
Sanctie: altijd minimaal een boete van € 50,00 betalen.
Indien men aansluitend verder wil gaan met sporten, dient
men tevens minimaal een OlymPas dagkaart te kopen.
Verlengt de persoon diens OlymPas niet, dan wordt de
fysieke pas ingenomen door de sportdesk.
Als de persoon al in het inschrijfsysteem van Sportcentrum
Olympos geregistreerd staat, wordt een aantekening
gemaakt over het onrechtmatig sporten. Blijkt dat de
persoon binnen een periode van 24 maanden opnieuw
onrechtmatig sport op Sportcentrum Olympos, dan krijgt de
persoon nogmaals een boete van € 50,00 en wordt de
persoon voor onbepaalde tijd uitgesloten van deelname aan
alle activiteiten van Sportcentrum Olympos.

B) Groepslessen van Sportcentrum Olympos:
Groepsles
Een verlopen OlymPas, of
geen lid

Gevolgen
Sanctie: altijd minimaal een boete van € 50,00 betalen.
Indien men aansluitend verder wil gaan met sporten, dient
men tevens minimaal een OlymPas dagkaart te kopen.
Verlengt de persoon diens OlymPas niet, dan wordt de
fysieke pas ingenomen door de sportdesk.
Als de persoon al in het inschrijfsysteem van Sportcentrum
Olympos geregistreerd staat, wordt een aantekening
gemaakt over het onrechtmatig sporten. Blijkt dat de
persoon binnen een periode van 24 maanden opnieuw
onrechtmatig sport op Sportcentrum Olympos, dan krijgt de
persoon nogmaals een boete van € 50,00 en wordt de
persoon voor onbepaalde tijd uitgesloten van deelname aan
alle activiteiten van Sportcentrum Olympos.

C) Cursussen van Sportcentrum Olympos:
Cursus
Een verlopen OlymPas, of
geen lid

Gevolgen
Sanctie: altijd minimaal een boete van € 50,00 betalen.
Indien men aansluitend verder wil deelnemen aan de
cursusles, dient men tevens minimaal een OlymPas
dagkaart te kopen.
Indien men wil deelnemen aan de gehele cursus, dient men
een OlymPas te kopen die minimaal geldig is tot en met de
datum van de laatste cursusles; dit kan alleen door aanschaf
van gehele maanden of een jaarkaart.

Verlengt de persoon diens OlymPas niet, dan wordt de
fysieke pas ingenomen door de sportdesk.
Als de persoon al in het inschrijfsysteem van Sportcentrum
Olympos geregistreerd staat, wordt een aantekening
gemaakt over het onrechtmatig sporten. Blijkt dat de
persoon binnen een periode van 24 maanden opnieuw
onrechtmatig sport op Sportcentrum Olympos, dan krijgt de
persoon nogmaals een boete van € 50,00 en wordt de
persoon voor onbepaalde tijd uitgesloten van deelname aan
alle activiteiten van Sportcentrum Olympos.

D) Olympos Futsal Competitie/Voetbal 7-7 van Sportcentrum Olympos:
Deelname o.b.v. OlymPas
Een verlopen OlymPas, of
geen lid

Gevolgen
Sanctie: altijd minimaal een boete van € 50,00 betalen.
Indien men aansluitend verder wil deelnemen aan de
wedstrijd, dient men tevens minimaal een OlymPas dagkaart
te kopen.
Indien men wil deelnemen aan de gehele competitie, dient
men een OlymPas te kopen die minimaal geldig is tot en
met de datum van de laatste competitiewedstrijd; dit kan
alleen door aanschaf van gehele maanden of een jaarkaart.
Verlengt de persoon diens OlymPas niet, dan wordt de
fysieke pas ingenomen door de sportdesk.
Als de persoon al in het inschrijfsysteem van Sportcentrum
Olympos geregistreerd staat, wordt een aantekening
gemaakt over het onrechtmatig sporten. Blijkt dat de
persoon binnen een periode van 24 maanden opnieuw
onrechtmatig sport op Sportcentrum Olympos, dan krijgt de
persoon nogmaals een boete van € 50,00 en wordt de
persoon voor onbepaalde tijd uitgesloten van deelname aan
alle activiteiten van Sportcentrum Olympos.

E) Studentensportverenigingen:
Studentensportvereniging
Voor personen in de
categorie A: een verlopen
OlymPas, of een
onvoldoende lang geldige
OlymPas (en dus geen
geldige SSV-registratie), of
geen lid

Gevolgen
Sanctie: altijd minimaal een boete van € 50,00 betalen.
Indien men aansluitend verder wil gaan met sporten, dient
men tevens minimaal een OlymPas dagkaart te kopen.
Indien men ook daarna wil blijven deelnemen aan de SSVactiviteiten, dient men een OlymPas te kopen en zich te
(laten) registreren als lid van de SSV. De OlymPas moet
hiervoor minimaal geldig zijn voor een half seizoen*.
Verlengt de persoon diens OlymPas niet, dan wordt de
fysieke pas ingenomen door de sportdesk.
Als de persoon al in het inschrijfsysteem van Sportcentrum
Olympos geregistreerd staat, wordt een aantekening
gemaakt over het onrechtmatig sporten. Blijkt dat de
persoon binnen een periode van 24 maanden opnieuw
onrechtmatig sport op Sportcentrum Olympos, dan krijgt de
persoon nogmaals een boete van € 50,00 en wordt de

Voor personen in de
categorie B, C of X: een
verlopen OlymPas, of een
onvoldoende lang geldige
OlymPas (en dus geen
geldige SSV-registratie), of
een verlopen
Verenigingskaart, of geen lid

persoon voor onbepaalde tijd uitgesloten van deelname aan
alle activiteiten van Sportcentrum Olympos.
Sanctie: altijd minimaal een boete van € 50,00 betalen.
Indien men aansluitend verder wil gaan met sporten, dient
men tevens minimaal een OlymPas dagkaart te kopen.
Indien men ook daarna wil blijven deelnemen aan de SSVactiviteiten, dient men:
 óf een OlymPas te kopen die minimaal geldig is voor
een half seizoen*
 óf een Verenigingskaart te kopen voor minimaal een half
seizoen**
 én zich te (laten) registreren als lid van de SSV.
Verlengt de persoon diens OlymPas/Verenigingskaart niet,
dan wordt de fysieke pas ingenomen door de sportdesk.
Als de persoon al in het inschrijfsysteem van Sportcentrum
Olympos geregistreerd staat, wordt een aantekening
gemaakt over het onrechtmatig sporten. Blijkt dat de
persoon binnen een periode van 24 maanden opnieuw
onrechtmatig sport op Sportcentrum Olympos, dan krijgt de
persoon nogmaals een boete van € 50,00 en wordt de
persoon voor onbepaalde tijd uitgesloten van deelname aan
alle activiteiten van Sportcentrum Olympos.

*
**

De OlymPas Half Seizoen is alleen te koop voor een vaste periode: van 1 augustus tot en
met 31 januari, óf van 1 februari tot en met 31 juli van het lopende seizoen.
De Verenigingskaart Half Seizoen is alleen te koop voor een vaste periode: van 1
augustus tot en met 31 januari, óf van 1 februari tot en met 31 juli van het lopende
seizoen.

Een uitzondering op deze regels geldt voor huurders, deelnemers aan (mede door Sportcentrum
Olympos) georganiseerde evenementen of tegenstanders van een SSV, indien er sprake is van
een onderlinge wedstrijd.
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