R.Y.C.B. - huishoudelijk reglement Galgenweel
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Ieder lid verbindt zich ertoe om dit huishoudelijk reglement na te leven.
Toegang en gebruik van de infrastructuur is enkel voorbehoud voor R.Y.C.B. – leden.
Enkel vaartuigen toegelaten door VEZEGA kunnen toegang krijgen tot de R.Y.C.B. – loods.
De ligplaatsen worden toegewezen door het bestuur en zijn voorzien van een nummer. Een overzicht hiervan
is zichtbaar op het infobord in de loods. Het bestuur kan de ligplaatsen te allen tijde wijzigen en maakt dit
tevens kenbaar op het infobord aan de hand van een nieuw overzicht.
Stalling en opberging materiaal gebeurt steeds op de volgende manier:
vaartuigen: op de aangewezen ligplaats volgens nummering te raadplegen op infobord
geplaatst op de strandkarren van de club en de romp voorzien van naam en R.Y.C.B. sticker mits
voorafgaande toestemming van het bestuur kunnen de boten op een eigen strandkar liggen
masten: voorzien van naam en op de voorziene mastenrekken (middengang en naast motorkot).
los materiaal: kan opgeborgen worden in de boot of in een locker (mits betaling van een waarborg).
wedstrijdzeilers: mits voorafgaande toelating van het bestuur kunnen deze personen hun boten op de
baantrailer in de loods stallen.
Herstellingen, schuur- en schilderwerken zijn verboden in de loods en moeten dus buiten de loods gebeuren.
Er kan wel elektriciteit genomen worden naast het motorkot.
De bootlift en de liftwagens worden enkel gebruikt om boten te verplaatsen en het gebruik gebeurt op eigen
risico.
De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen en schade aan het materiaal.
Bij verkoop van het vaartuig of bij opzeg van de ligplaats moet dit zo snel mogelijk kenbaar gemaakt worden
aan het bestuur.
Ongekende vaartuigen en onbetaalde ligplaatsen (de ligplaats moet ieder jaar ten laatste op 1 maart betaald zijn)
worden verwijderd uit de loods en op ons clubterrein gedurende 3 maanden bijgehouden Na het verstrijken
van deze periode wordt het materiaal onherroepelijk eigendom van de club.
Wedstrijdzeilers zonder vaste ligplaats kunnen hun boot voor korte termijn in de loods stallen na toelating
van het bestuur. Indien hiervoor geen toestemming werd gegeven wordt de boot eveneens verwijderd.
Het is verboden rommel, vuil en kleding rond te laten slingeren in de loods. Hou de loods proper en gebruik
de vuilnisbakken.
Het is verboden fietsen en motorvoertuigen in de loods te plaatsen. Deze worden buiten de loods of aan de
straatkant geparkeerd.
Roken is verboden in alle installaties en op alle terreinen van de club.
Ieder lid dat als laatste de loods verlaat, sluit de poorten en dooft de lichten.
Het bestuur is gerechtigd om dit reglement te allen tijde aan te passen. De wijzigingen worden via de website
meegedeeld en zullen ook kenbaar gemaakt worden aan het infobord.

inlichtingenfiche ligplaatshouders Galgenweel
naam, voornaam: ………………………………………………………………………………………………….
houder van (aantal) …………….. ligplaatsen met volgende boot:
boottype:

…………………………………….

bootnaam: ………………………………………………

maakt gebruik van volgende zaken: aankruisen aub

ligplaats

mastenrek voorzien door club

locker (kastje met slot)
aantal zeilmomenten per jaar (op Galgenweel of op verplaatsing) aankruisen aub
 gebruikt de ligplaats enkel als bootstalling en/of zeilt slechts 1 à 2 keer per jaar
 minder dan 5 keer per jaar
 5 tot 10 keer per jaar
 meer dan 10 keer per jaar
aard van zeilactiviteiten:
 louter recreatief
 recreatief en lokale wedstrijden
 wedstrijdgericht
indien wedstrijdgericht:

wenst zijn boot/boten in de middengang te stallen op zijn baantrailer
gelieve volgende puntjes aan te kruisen indien van toepassing
 heeft interesse voor trailerstalling buiten
 wenst zijn boot op een eigenstrandkar te plaatsen
 neemt de boot tijdens het zomerseizoen mee op verplaatsing (gedurende lange periode)


………………………………………………………………………………………………………

opmerkingen: …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
handtekening
………………………………………………………….

