
WAREGEM YACHT CLUB VZW

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Inwerking treden van het reglement

Dit reglement treedt in werking de eerste dag volgend op de dag van de ledenvergadering van 
2011 waarin dit reglement is vastgesteld.
Algemeen :onderhavig reglement is uitgevaardigd overeenkomstig het artikel vermeld in de 
statuten waaraan het is ondergeschikt.

Art.1.
    1.1 Ieder lid is verondersteld de inhoud van de statuten ,onderhavig-en havenreglement te 
kennen, en er de bepalingen van te aanvaarden . Hij verbindt zich ertoe zich daaraan te 
onderwerpen. Het bestuur behoudt zich het recht voor de toegang tot de yachthaven en zijn 
bijhorigheden te weigeren ,aan diegene die zich niet aan de bepalingen van de reglementen 
onderwerpt of weigert gevolg te geven aan de door het bestuur gestelde eisen.
Booteigenaars die niet tot de club behoren ,kunnen gebruik maken van de uitrusting van de 
club ,mits een vergoeding te betalen bepaald door de club. 

    1.2 De leden ,evenals diegenen die hen vergezellen,dienen de reglementen te eerbiedigen 
alsook de sportieve tucht te handhaven .Zij staan in voor hun eigen persoon ,voor hun 
genodigden, voor personeel dat zij in dienst hebben,alsmede voor hun dieren.

    1.3 Door het feit dat hij de yachthaven en zijn bijhorigheden betreedt,ontzegt iedere 
gebruiker alle aanspraak op schadevergoeding lastens WYC, voor schade die toegebracht 
wordt aan zijn persoon ,aan deze zijner genodigden of aangestelden of aan zijn 
vaartuig,voertuig, toebehoren of materialen tijdens het verblijf op de yachthaven of 
aanhorigheden.

    1.4 De gebruikers van de instellingen van WYC vzw kunnen tegenover het bestuur geen 
verhaal hebben wegens hinder,tijdelijk ongemak of buiten dienststellen der inrichtingen 
wegens uit te voeren werken of andere gevallen van heerkracht.

Art.2.
    2.1 Ieder lid dient bij wijziging van zijn adres, daarvan de secretaris schriftelijk in kennis te 
stellen  binnen de dertig dagen na inschrijving in de gemeentelijke administratie.

    2.2 Ieder lid zal voldoende verzekerd zijn voor de boot die hij gebruikt inzonderheid voor 
zijn burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden,de vereniging en de leden .Waterskiërs 
mogen slechts getrokken worden indien de verzekeringspolis daar uitdrukkelijk dekking voor 
voorziet.Een bewijs van verzekering moet op verzoek worden voorgelegd.

    2.3 Daar het als watersporter verplicht is verzekerd te zijn bij de uitoefening van zijn sport 
(decreet van 2 maart1977 en KB van 4 juli 1978),is iedere beoefenaar verplicht een 
verzekering aan te gaan .



    2.4 Het lidmaatschap kan op drie manieren worden beëindigd:
               door overlijden van het lid
               door opzegging van het lidmaatschap door het lid
               door ontzetting uit het lidmaatschap namens de vereniging 
    
    2.5 Wegens het niet nakomen van geldelijke verplichtingen,wangedrag of grote nalatigheid  
kan het bestuur een lid schorsen .Dit houdt in ,dat betrokken lid de toegang tot alle 
    installaties en terreinen wordt ontzegd.
 
    onder wangedrag wordt verstaan :
       - het in opspraak brengen van de vereniging 
       - het schaden van de belangen van de vereniging 
       - het zich niet houden aan bepalingen in statuten en reglementen en :of besluiten van het 
         bestuur.
       - het zich onwelvoeglijk gedragen

     2.6 Indien het bestuur overweegt tot schorsing over te gaan wordt het betrokken lid door 
     het bestuur schriftelijk of mondeling uitgenodigd zijn gedrag te verdedigen. De 
     schorsingbeslissing kan slechts geldig worden genomen als die is genomen door minimaal 
     drie leden van het bestuur waarvan één voorzitter , secretaris of penningmeester is.

     2.7 Besluiten tot schorsing en ontzetting worden in een verslag aan de algemene 
     vergadering mede gedeeld. Deze kan de uitsluiting bekrachtigen volgens de statuten.

Art 3

     3.1 Het lidgeld en liggeld en andere bijdragen worden jaarlijks door het bestuur   
     vastgelegd, en wordt op de algemene vergadering bekrachtigd.De door de vereniging 
     geïnde gelden of goederen ,zijnde lidgeld ,liggeld ,sponsoring,schenking enz..zijn ,bij het 
     uit vrije wil of gedwongen vertrek uit de club ,niet terug opeisbaar.

     3.2 Het lidgeld en liggeld is een vaste jaarvergoeding ,die ook bij aansluiting in de loop 
     van het jaar volledig moet betaald worden.Afwijkingen hierop zijn enkel door het bestuur 
     toe te staan.

     3.3 De jaarlijkse lidgelden, liggelden  of andere gelden dienen betaald te worden binnen de 
     dertig dagen of voor de datum die vermeld is op het verzoek tot betaling..

     3.4 Wanneer het lidgeld en/of liggeld niet betaald is binnen de voorgestelde termijn 
     verliest men zijn ligplaats. Men kan als men dit wenst op de wachtlijst opgenomen worden 
     :toekenning gebeurt volgens datum van betaling.Wie na aanmaning niet betaalt wordt als 
      lid geschorst met de gevolgen zoals voorzien in de reglementen. 

Art 4

     4.1 Enkel en alleen de raad van bestuur is gemachtigd om leden aan te nemen.

     4.2 Een ieder die als lid tot de vereniging wil toetreden ,moet een door het bestuur 
     beschikbaar gesteld formulier ingevuld en ondertekend indienen bij een lid van het bestuur 
     of bij de havenmeester .Daarbij zal men een verklaring tekenen waarin gesteld wordt dat 



      men in het bezit is van alle wettelijke bescheiden en bekend is met alle huidige wettelijke 
      bepalingen ivm stuurbrevetten,verzekeringen en vaarreglementen eveneens verklaart men 
      er zich akkoord met statuten en reglementen.

      4.3 0nvolledig ingevulde ,onleesbare,onvoldoende gefrankeerde en niet ondertekende 
      aanvragen worden niet in behandeling genomen.

     4.4 Het bestuur heeft de beslissing over het al dan niet toelaten van een lid.Het bestuur is 
      niet verplicht een weigering tot toelating van een nieuw lid te motiveren . Elk lid ontvangt 
      bericht over zijn toelating of afwijzing.

     4.5 Indien het bestuur niet redelijkerwijze de verwachting heeft dat betrokkene zich als lid 
     van de vereniging zal houden aan de statuten en reglementen en zijn verplichtingen 
     tegenover de vereniging zal nakomen,wordt de aanvraag tot toelating afgewezen.Het 
     bestuur is gerechtigd voor zijn oordeelsvorming gegevens te verifiëren en/of gesprekken te 
     voeren met betrokkene en/of andere.

     4.6 Het lidmaatschap gaat in op datum van ontvangst van de betaling van de nota voor het 
     lidgeld.

    4.7 Misbruik van de magneetkaarten voor de kraan ( ter beschikkingstellen aan niet-leden 
    en andere onbevoegden) zal tot intrekken van de kaart leiden en wordt als een ernstige 
    overtreding beschouwd.

Art.5    LIGPLAATS

    5.1  Leden kunnen geen verbintenissen aangaan betreffende een ligplaats.Leden kunnen 
een 
    schip niet verkopen inclusief de ligplaats of hun ligplaats overdragen aan een andere 
    persoon.Het recht op een ligplaats vervalt ,indien ,zonder schriftelijke verwittiging aan het 
    bestuur ,de plaats gedurende meer dan een jaar niet effectief in gebruik is genomen.

     5.2. Indien schade aangebracht wordt aan installaties of voorzieningen van de club ,dient 
     dit te worden gemeld aan de havenmeester en het bestuur ,waarna deze vergoed dient te 
     worden.

      5.3 Het uitgeven van vaste ligplaatsen gebeurt door het bestuur .De volgorde van 
      toewijzing wordt bepaald enerzijds eerst aan zij die reeds het jaar ervoor lid waren en in 
      orde zijn met de betaling volgens art 3.4 anderzijds aan oude en nieuwe leden volgens 
      datum van betaling .

      5.4 Ligplaatsen worden uitgegeven aan tevoren aangemelde vaartuigen per seizoen
      zomerseizoen gaat van 1april tot 1 november ;voor de winter geldt een aparte  vergoeding  
overwinteren  in de haven moet schriftelijk aan het bestuur worden aangevraagd.

      5.5 Het is de aanvrager niet toegestaan, anders dan na toestemming van het bestuur ,een 
      ander dan het aangemelde vaartuig de ligplaats te laten bezetten .Bij verandering van 
      vaartuig wordt dit aan het bestuur gemeld .het gebruik van een andere dan de aangeduide 



      ligplaats is verboden, tenzij in samenspraak met de havenmeester.

5.6 Op het einde van het seizoen vervalt de ligplaats :er geldt geen voorkeursrecht op 
bepaalde ligplaatsen.

5.7 Slechts vaartuigen die in goede staat verkeren worden in de haven toegelaten .

5.8 Indien het lidmaatschap van een lid eindigt door overlijden ,hebben de erfgenamen ,het 
recht ,indien aan het overleden lid een ligplaats is toegewezen ,deze ligplaats onder overname 
van de verplichtingen te gebruiken tot het einde van het seizoen.

5.9 Indien het lidmaatschap van een lid eindigt na ontzetting of schorsing dient een 
toegewezen ligplaats uiterlijk 14 dagen na de definitieve beëindiging van het lidmaatschap te 
zijn ontruimd . Indien hier niet wordt aan voldaan zal de ligdagprijs voor bezoekers in 
rekening worden gebracht.

Art 6

Het toezicht op de yachthaven en zijn bijhorigheden ligt bij de havenmeester en het bestuur 
van WYC vzw , die op hun beurt instaan voor de uitbating ,de goede orde ,alsook voor de 
naleving van de reglementen.
Het verplaatsen van een boot door de havenmeester of zijn aangestelden is “de facto” 
toegestaan.
Bij afwezigheid van een boot aan zijn steiger voor langere duur ,mag enkel de havenmeester 
deze plaats toewijzen aan een ander lid of aan een passant: die deze plaats onmiddellijk vrij 
dient te maken bij aankomst van de boot die er zijn vaste steiger heeft.De havenmeester dient 
echter vooraf verwittigd te worden van de terugkomst ,zodat deze de nodige schikkingen kan 
treffen.
 
Art 7

Vuilnis wordt gedeponeerd in de ter beschikking staande container aan het clubhuis 
enkel huishoudelijk afval van de boot is toegelaten.

Art 8 

Men mag geen hinder zijn voor andere vaartuigen noch gevaar bieden voor de gebruikers van 
de aanhorigheden van de rivier.
Iedere boot dient veilig en behoorlijk , met de voor de boot passende meertouwen ,gemeerd te 
worden aan de bevestigingsogen of bolders van  het vlottende gedeelte.

Elk pleziervaartuig dient minimum 2x per jaar uit te varen tot voorbij een kunstwerk waar 
men eventueel geregistreerd wordt.Indien dit niet nageleefd wordt verliest men zijn ligplaats 
op het einde van het jaar . 

Elk pleziervaartuig moet steeds in goede staat zijn maw op  elk  verzoek van de havenmester 
of zijn aangestelden moeten zij zich kunnen verplaatsen.

Art 9



De leden bedienen zich van het ter hunner beschikking staande materiaal, voorwerpen  
gereedschap nop eigen risico,gevaar en volledige verantwoordelijkheid.. Zij verzaken elke 
gerechtelijke procedure tegenover het bestuur.

Art 10

Ieder lid staat in voor de netheid van ,het onderhoud en de veiligheid van zijn steiger,zowel 
kopsteiger als de langssteiger. Het bestuur of zijn aangestelde houden hier toezicht op.

Art.11

De levering van electriciteit en leidingwater gebeurt via de voorziene aansluitingen, 
onder toezicht van de havenmeester.De watervoorziening is enkel voor huishoudelijk gebruik.

Art.12

Het bestuur van WYCvzw behoudt zich het recht voor aan dit reglement wijzigingen aan te 
brengen ,indien dit wenselijk blijkt.Deze worden medegedeeld en worden op de eerstvolgende 
algemene vergadering bekrachtigd. Ondertussen worden de wijzigingen kenbaar gemaakt via 
het berichtenbord. 

Het bestuur


