Watersportvereniging Nieuwe Meer
opgericht 10 mei 1912

Protocol gebruik Verenigingszeilboten
Inleiding
De vereniging beschikt over een aantal verenigingszeilboten, welke door de leden van de vereniging
kunnen worden gebruikt. Dit document beschrijft hoe leden gebruik kunnen maken van deze
verenigingszeilboten en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.
Het beheer en het toezicht berust als eindverantwoordelijke bij de jeugdcommissaris. Voor het
dagelijks beheer van de boten is een beheerder aangesteld.
Er is voor elk type boot een beheerder,die in nauwe samenwerking met de havenmeester
verantwoordelijk is voor de juiste stalling, uitgifte en het klein onderhoud, vervangingen en
eenvoudige reparaties van de boten.
De boten
De vereniging beschikt over:
 Optimisten
 Lasers (met 3 type zeilen/masten)
 RS Feva’s
 Flytour (kielboot)
 Marieholm kajuitzeilboot
Voorwaarden gebruik
Om gebruik te maken van deze verenigingszeilboten dient men:
 Lid (aspirant-, jeugd-, gezins- of gewoon lid) te zijn van de vereniging
 Zich op te geven als deelnemer
 Het reglement minimaal eenmaal gelezen te hebben en akkoord bevonden.
 Van te voren een logboek te tekenen voor akkoord,
 Aantoonbaar voldoende zeilervaring te hebben, hebben proefgevaren en een
schippersvaardigheid test succesvol ondergaan.
 Op de gebruikerslijst per type boot te staan.
 Deelnemer clubboten plan heeft voorrang boven een huurder.
 Dag-/dagdeelhuur is mogelijk als de clubboot niet gereserveerd is op die dag.
Kosten
U kunt kiezen om voor het gebruik vooruit een eenmalig bedrag per seizoen te betalen (deelnemer) of
een prijs per dag of dagdeel (ochtend, middag, of avond) te betalen:
Type boot

Prijs per seizoen
(deelnemer)

Prijs per dag/dagdeel

Optimist
Laser / RS Feva
Flytour (kielboot)
Marieholm

€ 60/€ 30 (spettergroep)
€ 75
€ 65
€ 125

€ 10 / € 5
€ 40 / € 25
€ 40 / € 25
€ 75 / nvt

Zonder tegenbericht voor 1 december loopt het deelnemerschap door naar volgend jaar.
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Uitvoering
Om gebruik te maken van de verenigingszeilboten als deelnemer dient u zich eenmalig aan te
melden bij het secretariaat. Hiervoor vult u een aanvraagformulier in.
 U ontvangt dan het reglement en een overeenkomst die u moet tekenen
 U ontvangt een factuur voor het bedrag per seizoen. (Indien u per dag- of dagdeel wilt
huren rekent u bij de Havenmeester af)
 U kunt indien nodig een beperkte instructie krijgen over de betreffende boot (geen basis
zeilles)
 De vereniging (jeugdcommissaris, beheerder clubboot, havenmeester) behoudt zich het
recht voor om uw aanvraag af te wijzen als u geen voldoende zeilervaring heeft.
Reserveringen
 De verenigingszeilboten moeten worden gereserveerd bij de havenmeester.
 Aanvraag kan alleen geschieden door gebruik te maken van het aanvraagformulier
 of door gebruik te maken van e-mail of telefoon havenmeester. Het aanvraagformulier ligt
op het kantoor van de havenmeester.
 Daghuurders kunnen maximaal 1 dag van te voren reserveren. Deelnemers kunnen
maximaal een week van te voren reserveren voor een dagdeel.
 Deelnemers hebben voorrang boven daghuurders. Bij “no show” wordt de huurprijs in rekening
gebracht.
 Bij gelijktijdige reserveringen hebben deelnemers voorrang en degene die de boot al vaker
heeft kunnen gebruiken geeft voorrang aan een deelnemer, die dat niet heeft. Bij gelijke stand
wordt geloot.
 Tijdens de zeilles van de jeugd en alleen indien ze gebruikt gaan worden in de zeilles,
zijn de verenigingszeilboten niet beschikbaar voor deelnemers of huurders.
Gebruik
 Bij het ophalen van de boot wordt de havenmeester geïnformeerd en het logboek ingevuld
en getekend.
 Bij gebruik per dagdeel betaalt u aan de havenmeester. U kunt ook kiezen om een factuur
thuis te krijgen.
 Na gebruik, wordt de boot schoongemaakt en zeilen, roeren, etc. weer op zijn plaats
opgeruimd. Als u klaar bent, sluit u het logboek af en meldt u zich ook af bij de
havenmeester. Het logboek wordt voor een tweede maal van paraaf voorzien. De
havenmeester zal dit controleren.
 Averij en of schade moet worden gemeld en in het logboek aangetekend.
 Bij een gemiddelde werkelijke windkracht hoger dan Beaufort-5 is het uitvaren met
verenigingszeilboten niet toegestaan. Verenigingszeilboten, die reeds zijn uitgevaren, moeten
ligplaats of beschutting kiezen.
 De jeugdcommissaris kan bij hoge uitzondering een zeer ervaren gebruiker ontheffing
verlenen.
 Tijdens het aanleggen van het schip voor kortere of langere tijd moeten de zeilen
worden gestreken.
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Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheid Beheerder:
 Opstellen en bijhouden van een lijst van leden die specifieke verenigingsboten
mogen besturen
 Bemiddelen bij conflicterende evenementen
 Gebruikers aanspreken op correct en verantwoord gebruik van de
verenigingsboten
 Organiseren van het onderhoud van de boot die onder zijn/haar
beheer valt.
Verantwoordelijkheden Havenmeester:
 Uitgifte van sleutels en registratiepapieren aan de hand van het vooraf
opgestelde schema.
 Controleren of de bestuurder is geautoriseerd door de wedstrijdcommissaris
conform de bestuurderslijst
 Beslissen over uitgifte van boten indien het gebruik niet op het schema staat
vermeld. Waar nodig wordt overleg gepleegd met de wedstrijdcommissaris
 Bijhouden logboek en zorgen dat de gebruiker tekent voor gebruik.
 Aftanken verenigingsboten na gebruik.
 Repareren, of laten repareren, van defecten aan de verenigingsboten.
 Controleren of de verenigingsboten er goed bij liggen.
 Onderhouden van de verenigingsboten.
 Aanspreken gebruiker op onzorgvuldig gebruik en/of slechte verzorging van de
verenigingsboot.
 De beheerder op de hoogte stellen indien bepaalde gebruikers keer op keer het materieel
slecht achterlaten.
Verantwoordelijkheden gebruiker:
 Logboek aftekenen.
 De verenigingsboot verantwoord en veilig gebruiken
 Zeker stellen dat het vaarbewijs aanwezig is tijdens het varen *
 De verenigingsboot schoon achterlaten na gebruik
 De verenigingsboot opruimen/afmeren op de daartoe door de havenmeester vastgestelde
locatie
 De verenigingsboot afdekken en op slot leggen *
 Defecten / schade melden aan de Havenmeester en vermelden in het logboek
 De sleutel inleveren bij de havenmeester

* Indien van toepassing

15 May 2014

WV Nieuwe Meer

Pagina 3 van 3

