Huishoudelijk reglement GALGENWEEL
1. Toegang en gebruik van de infrastructuur is voorbehouden voor R.Y.C.B.-leden. Elke
zeiler die wenst gebruik te maken van het Galgenweel dient lid te zijn van een VEZEGAclub, in dit geval R.Y.C.B.
2. De toegang tot de loods gebeurt dmv een elektronische RYCB toegangspas. Deze pas is
strikt persoonlijk en is te verkrijgen op aanvraag op het RYCB-secretariaat.
In geval van verlies of diefstal van de toegangspas dient de houder dit onmiddellijk te
melden aan het secretariaat. De toegangspas dient minstens 1 x per jaar te worden
geactiveerd aan een online toegangspunt (slagboom of ingang van het clubhuis) of op
het secretariaat.
3. Er kan enkel een ligplaats gehuurd worden in combinatie met een A-lidmaatschap.
Uitzonderingen hierop zijn ligplaatsen voor jeugdklasseboten zoals Optimist, Cadet,
Laser, 420, Europe, Splash en RS Aero indien de actieve jeugdzeiler een C- of Jlidmaatschap heeft. Een C- of J-lid kan enkel voor zijn of haar eigen boot een ligplaats
huren en is beperkt tot 1 boot.
4. Enkel vaartuigen toegelaten door VEZEGA kunnen toegang krijgen tot de R.Y.C.B.–
loods.
5. De ligplaatsen worden toegewezen door het R.Y.C.B-bestuur en zijn voorzien van een
nummer. Een overzicht hiervan is zichtbaar op het infobord in de loods. Het R.Y.C.B.bestuur kan de ligplaatsen te allen tijde wijzigen in functie van het type boten en de
frequentie van gebruik, en maakt dit tevens kenbaar op het infobord aan de hand van
een nieuw overzicht. Als frequentie van gebruik wordt bedoeld : minstens 10 maal per
jaar. Boten die duidelijk niet meer gebruikt worden (met de niet-winterse periode als
maatstaf) kunnen op een minder toegankelijke plaats in de loods worden geplaatst.
Regularisatie is mogelijk mits afdoende reden en dient schriftelijk kenbaar gemaakt te
worden via galgenweel@rycb.be.
6. Liggeld is verschuldigd pro rata het aantal maanden vanaf de 1ste maand volgend op de
maand van aanvraag.
7. Stalling en opberging materiaal gebeurt steeds op de volgende manier:
Vaartuigen:
- op de aangewezen ligplaats volgens de nummering te raadplegen op infobord,
geplaatst op de strandkarren van de club en de romp voorzien van de naam en
RYCB-sticker. Deze sticker is verkrijgbaar in de loods alsook op het secretariaat
alsook dient deze aangevuld te worden met de naam van de boot. De sticker dient
zichtbaar bevestigd te worden op de boot en is verplicht.
- mits voorafgaande toestemming van het bestuur kunnen de boten op een eigen
strandkar liggen.
Masten:
- voorzien van RYCB-sticker met bootnaam en op de voorziene mastenrekken
(middenplein kant Galgenweel).
Los materiaal:
- kan opgeborgen worden in de boot of in een locker (mits betaling van een
waarborg).
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Wedstrijdzeilers:
- mits voorafgaande toelating van het RYCB-bestuur kunnen deze personen hun
boten op de baantrailer in de loods stallen. Deze plaatsen zijn beperkt en bevinden
zich op het middenplein
Trailers:
- voor trailers is geen plaats op het Galgenweel. Deze worden geplaatst op de
Schelde terreinen achter de Belgica loods en worden gemarkeerd met een RYCB
sticker te bekomen op het RYCB secretariaat of bij de Clubverantwoordelijke
Galgenweel. De toegang tot dit terrein gebeurt dmv de elektronische RYCB
toegangspas.
8. Herstellingen, schuur- en schilderwerken zijn verboden in de loods en moeten dus
buiten de loods gebeuren. Er kan wel elektriciteit afgenomen worden naast de
bergplaats van de motorboten. Klein schilderwerk kan gebeuren mits gebruik van de
nodige onderliggende plastiekbeschermingsfolie. Eventuele schade zal worden
verhaald.
9. De bootlift en de liftwagens worden enkel gebruikt om boten te verplaatsen. Het
gebruik gebeurt op eigen risico.
10. De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen en schade aan het
materiaal.
11. Bij verkoop van het vaartuig of bij opzeg van de ligplaats moet dit zo snel mogelijk
kenbaar gemaakt worden aan het secretariaat en aan de Clubverantwoordelijke
Galgenweel (via galgenweel@rycb.be). Liggelden over de resterende maanden van het
jaar worden niet terugbetaald.
12. Ongekende vaartuigen en vaartuigen op onbetaalde ligplaatsen (de ligplaats moet
binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald zijn) worden verwijderd uit de loods en
op het clubterrein gedurende 3 maanden bijgehouden. Na het verstrijken van deze
periode wordt het materiaal onherroepelijk eigendom van de club, die er vrij over kan
beschikken.
13. Wedstrijdzeilers zonder vaste ligplaats kunnen hun boot voor korte termijn (maximum
14 dagen) in de loods stallen na toelating van de Clubverantwoordelijke Galgenweel.
Indien hiervoor geen toestemming werd gegeven, wordt de boot verwijderd.
14. Het is verboden rommel, vuil en kleding rond te laten slingeren in de loods. De leden
houden de loods proper en maken gebruik van de vuilnisbakken “RESTAFVAL”.
15. Het is verboden fietsen en motorvoertuigen in de loods te plaatsen. Deze worden
buiten de loods of aan de straatkant geparkeerd, zoniet door het RYCB-bestuur
verwijderd.
16. Er geldt een algemeen rookverbod op het terrein van de R.Y.C.B. Galgenweel. Als
sportclub zijn wij gehouden hierop toe te zien.
17. Ieder lid dat als laatste de loods verlaat, sluit de poorten en deuren en dooft de lichten.
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18. Het bestuur is gerechtigd om dit reglement te allen tijde aan te passen. De wijzigingen
worden kenbaar gemaakt via het infobord. Elke loodsgebruiker dient zich regelmatig
te vergewissen van eventuele wijzigingen.
19. Ieder jaar organiseert het RYCB-bestuur een opkuisperiode in en rond de loods in
samenwerking met alle ligplaatshouders; ligplaatshouders worden hiervan op de
hoogte gebracht via e-mail en worden verwacht hieraan deel te nemen.

Ieder lid verbindt zich ertoe om dit huishoudelijk reglement na te leven.
Contactgegevens:
RYCB Secretariaat
Thonetlaan 133
2050 Antwerpen
e-mail: galgenweel@rycb.be
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