
 

Betreft: Beleid rondom het lenen van bogen (B-2013-001) 
 

Eindhoven, 30 november 2013 

Doel 
Deze beleidslijn is bedoeld om helderheid te verschaffen over de periode waarbinnen een lid gebruik 
kan maken van een leenboog. 

Achtergrond 
Bij onze beginnerscursus wordt clubmateriaal (boog en pijlen) gebruikt. Het is vereist dat men, als 
men lid wordt van OGIO, een eigen boog met pijlen aanschaft. Om een lid soms wat langer de tijd 
nodig heeft om een boog aan te schaffen kan men nog enige tijd na het aangaan van het 
lidmaatschap gebruik maken van een z.g. leenboog. Het dient opgemerkt te worden dat OGIO slechts 
een beperkt aantal z.g. leenbogen heeft. Het zijn bogen die aan de club geschonken zijn. Ze worden 
niet door OGIO aangeschaft. We gebruiken ze om voor een korte duur de eerste nood van onze 
leden te lenigen. 

Besluit 
• Een leenboog kan voor maximaal 3 maanden gratis geleend worden. Na de 3de maand kost 

het lenen van een boog 25 Euro per maand of deel van een maand. 
• Een leenboog kan uitsluitend door lid van OGIO geleend worden.  
• De lener is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de leenboog. 
• Schade aan de leenboog moet door de lener gerepareerd worden. De kosten zijn voor 

rekening van de lener.  
• De leenboog moet in goede staat teruggebracht worden, e.e.a. ter beoordeling van de 

materiaalcommissie. 
• De lener is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de leenboog. 
• Bij beëindiging van het lidmaatschap van de lener dient de boog onmiddellijk, in goede staat, 

ingeleverd te worden. Eventuele kosten voor reparatie zijn voor rekening van de lener. 

Uitvoering 
• Het uitlenen van de leenboog loopt uitsluitend via de materiaalcommissie. 
• Het innemen van de leenboog loopt uitsluitend via de materiaalcommissie. 



• De materiaalcommissie houdt een register bij over de uitgeleende bogen. 
• Dit beleid gaat in op 1 januari 2014 en is voor onbepaalde tijd. 
• De uitleen termijn van bogen die uitgeleend zijn voor 1 januari 2014 gaat in op 1 januari 

2014. 
• Bij onduidelijkheid over de uitvoering van dit besluit, beslist het bestuur. 
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