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I Algemeen 
 
Geologische vindplaatsen zijn vaak erg gevaarlijke omgevingen: moeilijk begaanbaar 
terrein, steile wanden, grote rotsblokken, instabiele situaties. De hieraan verbonden 
risico’s moeten niet onderschat worden; met een zekere regelmaat vinden er zeer 
ernstige ongevallen plaats.  
Het Excursie Reglement van de Stichting Geo Oss (hierna ERGEO genoemd) geeft veilig-
heidsvoorschriften en gedragsregels om deze risico’s te beperken.  
Deelname aan een excursie is en blijft echter een individuele verantwoordelijkheid waarbij 
iedere deelnemer op elk moment alert moet zijn op gevaarlijke situaties.  
 
Het ERGEO somt op: 
- Regels voor aanmelding van en deelname aan excursies van Stichting GEO, hierna 

GEO genoemd 
- Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels voor het betreden van een vindplaats 
- Wijze van communiceren, vaststellen en wijzigen van het ERGEO 

 
 

II Regels voor aankondiging van, aanmelding voor en deelname aan 
excursies van Stichting GEO 

Artikel II-1 Een excursie, die georganiseerd wordt door GEO, wordt van tevoren ge-
meld op de clubavond, excursiepagina van de Geo-website, per email en/of 
via social media 

Artikel II-2  Deelnemer is hij/zij, die 
a) zich tijdig heeft aangemeld, conform de aanwijzingen daarover, tenzij de 
excursiecommissie anders bepaald heeft, en 
b) het deelnameformulier (laatste pagina van ERGEO)  ingevuld, onderte-
kend en voorafgaand aan de excursie bij de excursieleiding ingeleverd heeft, 
c) zich bij aanvang van de excursie bij de excursieleiding meldt. 

Artikel II-3  Iedere deelnemer wordt geacht het ERGEO te kennen door dit voorafgaand 
aan de excursie te lezen. Deelname aan een excursie betekent acceptatie 
van het ERGEO. 

Artikel II-4 Een introducé mag alleen mee met toestemming van de excursiecommissie. 
Artikel II-5 Voor introducés gelden dezelfde regels als voor deelnemende donateurs. 
Artikel II-6 Introducés en nieuwe donateurs worden indien nodig begeleid door een 

ervaren donateur, dit ter beoordeling aan de excursiecommissie of de excur-
sieleiding.  

Artikel II-7 De geschiktheid van een bepaalde excursie voor kinderen is ter beoordeling 
aan de excursiecommissie, en in geval van twijfel het bestuur. 

Artikel II-8 Kinderen tot 18 jaar mogen alleen mee onder begeleiding van een 
ouder/verzorger, tenzij de regels van een bepaalde groeve/bestemming dit 
anders bepalen.  

Artikel II-9 Deelnemers aan een excursie dienen een eigen wettelijke aansprakelijk-
heidsverzekering te hebben met een dekking van ten minste € 500.000 (WA 
voor particulieren). Risico’s met betrekking geologische excursies dienen 
hierin gedekt te worden; deelnemers dienen dit bij hun verzekeraar te 
verifiëren in geval van twijfel.  

 

http://www.geo-oss.nl/excursies.php
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Artikel II-10 Het bestuur van GEO kan deelnemers de deelname aan de excursie 

ontzeggen met opgaaf van reden. 
 

 
III Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels voor het betreden van een 

vindplaats 
Artikel III-1 De excursie wordt georganiseerd door de excursiecommissie, en staat 

onder praktische leiding van de excursieleiding. Aanwijzingen van de 
excursieleiding dienen tijdens de excursie stipt opgevolgd te worden worden. 

Artikel III-2 De excursie begint bij het betreden van een vindplaats, of op het moment 
dat de excursieleiding dit aangeeft. De excursie eindigt bij het verlaten van 
de vindplaats, of wanneer de excursieleiding dit meldt. Bij het eind van de 
excursie, of bij het voortijdig verlaten van de vindplaats melden de 
deelnemers zich af bij de excursieleiding. Tenzij het openbaar gebied betreft 
is het is niet toegestaan om na afloop van de excursie op het excursieterrein 
te verblijven.  

Artikel III-3  Het betreden van een vindplaats is altijd op eigen risico van de deelnemer. 
Het is deelnemers aan een excursie niet toegestaan zich te verwijderen van 
het aangegeven zoekgedeelte en in groeven en/of terreinen te komen die 
niet het doel van de excursie vormen. 

Artikel III-4 Deelnemers aan een excursie zijn verplicht voor persoonlijke beschermings-
middelen te zorgen, afhankelijk van de aard van de excursie. Onder 
persoonlijke beschermingsmiddelen vallen: 
a. Veiligheidshelm  
b. Veiligheidshesje (fluorescerend; voor de herkenbaarheid bij voorkeur het 

Geo-hesje) 
c. Stevige schoenen (bij voorkeur met stalen neuzen) 
d. Handschoenen 
e. (Veiligheids) bril (indien er gehakt wordt) 
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de deugdelijkheid 
van hun materieel. Bij twijfel hierover kan de excursieleiding geraadpleegd te 
worden. Vanuit veiligheidsoogpunt kan de excursieleiding het gebruik van 
bepaald materieel verbieden. 

Artikel lII-5 Het beklimmen van machines e.d. op vindplaatsen is strikt verboden. Laat 
eigen gereedschap niet slingeren en let erop dat het de groeve weer verlaat; 
een vergeten hamer of beitel kan grote schade aanrichten aan apparatuur 
op de vindplaats.  

Artikel III-6 Deelnemers dienen afgronden, rotswanden, kliffen, of steile wanden in een 
groeve te mijden. Deze kunnen zonder waarschuwing instorten. (Let op: 
geringe ‘spontane’ beweging van materiaal - zoals minieme zandstroompjes 
- kunnen een grote verschuiving aankondigen!). 
Het zoeken, hakken of graven in een steile wand is niet toegestaan.  
Bij het lopen, graven of hakken op een helling dient er goed gelet te worden 
op de veiligheid van personen die zich lager bevinden.  
Loop of werk niet vlakbij een rand van een afgrond. Dikwijls bevinden zich 
daar scheuren. Kom nooit op het stuk grond tussen scheur en rand.  
Let aan de kust op de getijden. Houd rekening met snel-opkomend water en 
werk nooit zonder van tevoren een vluchtweg uitgestippeld te hebben. 

Artikel III-7  Laat nooit rommel achter op de vindplaats. Breng geen schade toe aan flora, 
fauna of landbouwgewassen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor 
schade die ze aanrichten en eventuele daaruit voortvloeiende schadeclaims. 



 

ERGEO - ExcursieReglement Stichting GEO Oss -Versie 5.0, April 2022 

 

 
 
 
 
Artikel III-8 Indien er vondsten gedaan worden van mogelijk wetenschappelijk belang, 

dan zorgt de excursieleiding ervoor dat dit zo spoedig mogelijk bij lokale 
autoriteiten gemeld wordt. 

Artikel III-9  Het bestuur van GEO kan deelnemers die zich niet aan het ERGEO houden 
de deelname aan een volgende excursie ontzeggen. 

Artikel III-10  Indien de regels van de groeve/de bestemming beschikbaar zijn, en deze 
afwijken van het ERGEO, dan gelden de regels van de groeve/de 
bestemming in aanvulling op het ERGEO.  

 
 
IV  Wijze van communiceren, vaststellen en wijzigen van het ERGEO 
Artikel IV-1  Het bestuur van GEO stelt periodiek vast of het geldende ERGEO nog vol-

doet. Indien er wijzigingen nodig geacht worden zullen die in overleg met de 
excursiecommissie opgenomen worden, waarna het nieuwe ERGEO in een 
bestuursvergadering vastgesteld wordt. 

Artikel IV-2  Snel daarna, maar zeker voorafgaand aan de eerstvolgende excursie meldt 
het bestuur of de excursiecommissie de wijziging(en) aan de donateurs en 
stuurt hun de link naar het herziene ERGEO. 

Artikel-IV-3  Het bestuur van GEO zorgt ervoor dat nieuwe donateurs geattendeerd 
worden op het bestaan van ERGEO en wijst hun de link naar het ERGEO op 
de website. 
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Aanmeldings-/deelnameformulier 
  
Excursie naar: ……………………………………   Datum……………………………. 

  
  
Naam:  ………………………………………….. ,     
 
 
verder te noemen ‘de deelnemer’, heeft kennisgenomen van de aard van de boven-
gemelde excursie. De deelnemer verklaart verder kennisgenomen te hebben van het 
Excursie-reglement ERGEO, en de voorwaarden voor deelname aan de excursie.  
  
GEO is niet aansprakelijk voor de schade (waaronder zaak- en letselschade) van de deel-
nemer, opgelopen tijdens of ten gevolge van de deelname aan een excursie, inclusief de 
voorbereidingen daartoe, die plaatsvinden onder auspiciën van GEO, tenzij sprake is van 
opzet of bewuste roekeloosheid van de excursieleiding.  
  
De deelnemer kan voor voornoemde schade ook niet de excursieleiding, bestuursleden, 
andere deelnemers aan de excursie, de eigenaar/exploitant van de excursie-bestemming 
of een vertegenwoordiger daarvan aansprakelijk stellen.  
  
Met de deelname aan de excursie verklaart de deelnemer zich hiermee akkoord. De 
deelnemer dient als bewijs dit formulier - waarin de beperking van aansprakelijkheid staat 
toegelicht - voor akkoord te ondertekenen. 
  
De excursiedeelnemer dient zich bewust te zijn van de risico’s die voor hem/haar zijn 
verbonden aan het werk op het excursieterrein. Door ondertekening van dit formulier 
verklaart de excursiedeelnemer dat hij bekend is met dit risico en dit risico aanvaardt en 
voor eigen rekening neemt. 
  
  
Handtekening:                       
                                            
                                                                           
  
……………………………………… 
 
Datum:                                 

   
……………………………………….  
 
 
 
Tijdens de excursie bereikbaar via mobiel nummer: ….………………………………… 
 
 
Formulier volledig ingevuld & voorafgaand aan de excursie inleveren bij de excursieleiding, uiterlijk 

op de dag van de excursie zelf.   

Handtekening van ouder of voogd geldt tevens 
voor de volgende minderjarige deelnemer(s):  
 
Naam:  ……………………………………….. 
 
Naam:  ……………………………………….. 
 

Naam: ……………………………………. 
 


