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R.Y.C.B. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Algemene Bepalingen 

Het bestuursorgaan behoudt zich het recht voor aan dit reglement alle nodige of nuttig geoordeelde wijzigingen 

aan te brengen. 

Elk door dit reglement niet voorzien geval, zal door het directiecomité beslecht worden. 

 

I. DE VERENIGING 

 

De maatschappelijke zetel van de vereniging zonder winstgevend doel "Royal Yacht Club van België” in 't kort 

R.Y.C.B., is gevestigd te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 133. 

De Royal Yacht Club van België is aangesloten bij Belgian Sailing vzw, in 't kort B.S., via de federatie Wind en Wa-

tersport Vlaanderen (W.W.S.V.). 

Dit huishoudelijk reglement omschrijft de faciliteiten die de club haar leden verstrekt, en geeft een korte om-

schrijving van de verplichtingen waaraan de leden gehouden zijn zich te onderwerpen teneinde beter bij te dra-

gen tot de goede sportieve en sociale werking der vereniging. 

De vorm en het doel van de vereniging zijn bepaald in de statuten waarvan dit reglement de aanvulling is. 

Het lidmaatschap van de R.Y.C.B. impliceert de kennis, aanvaarding en stipte naleving van dit Reglement. De le-

den zullen bezoekers of genodigden wijzen op de inhoud van dit Reglement en de verplichte aanvaarding ervan.  

De specifieke regels voor de installaties op het Galgenweel en de jachthavens in Wolphaartsdijk en Cadzand zijn 

vervat in het huishoudelijk reglement R.Y.C.B.  Galgenweel, het havenreglement R.Y.C.B. Wolphaartsdijk en het 

havenreglement R.Y.C.B. Cadzand, die integraal deel uitmaken van dit huishoudelijk Reglement. 

Dit huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door het bestuursorgaan in haar zitting van 22 september 2022. 

II. DE LEDEN 

1. CATEGORIEËN VAN LEDEN. 

Iedereen die de watersport beoefent of de bedoeling heeft haar te beoefenen en gebruik maakt van de dien-

sten en sportinstallaties van de club of die het clubgebouw of de sportinstallaties slechts wenst te bezoeken, 

moet lid zijn van de club. 

a) Vaste leden. 

De vaste leden maken samen de algemene vergadering van de R.Y.C.B. vzw uit, zoals bepaald in Hoofdstuk 2, 

artikel 5 van de statuten. 

De vaste leden betalen een bijdrage, jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen. 

Alle natuurlijke personen kunnen zich kandidaat stellen als vast lid op voorwaarde dat ze:  

• Minstens achttien jaar zijn;  

• Ofwel minstens drie jaar ononderbroken aangesloten lid zijn van R.Y.C.B.;  

• Ofwel vaste vertegenwoordiger zijn van een vennootschapslid, dat minstens drie jaar ononder-

broken aangesloten is bij R.Y.C.B.; 

• Een actieve bijdrage leveren aan de algemene werking van R.Y.C.B., of aan de werking van één 

of meerdere afdelingen.  
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b) Aangesloten leden. 

(cadetleden, juniorleden, aangesloten leden, G-leden, buitenlandse leden, partnerleden.) 

De cadetleden zijn leden t.e.m. 18 jaar en moeten hun aanvraag tot lidmaatschap laten tekenen voor ouderlijke 

toestemming. Ze genieten een korting, door het bestuursorgaan bepaald, op de bijdrage van de aangesloten 

leden. 

De juniorleden zijn leden t.e.m. 25 jaar. Ze genieten een korting, door het bestuursorgaan bepaald, op de bij-

drage van de aangesloten leden. Ze hebben geen zitting of stemrecht in de algemene vergadering. Ze kunnen 

zich kandidaat stellen als vast lid, als ze aan de voorwaarden, bepaald in hoofdstuk 2, artikel 5 van de statuten 

voldoen. Kandidaat vaste leden moeten hun kandidatuurstelling schriftelijk richten aan de voorzitter van het 

Bestuursorgaan. 

De aangesloten leden zijn leden vanaf 26 jaar. Ze betalen een bijdrage, door het bestuursorgaan bepaald. Ze 

hebben geen zitting of stemrecht in de algemene vergadering. Ze kunnen zich kandidaat stellen als vast lid, als 

ze aan de voorwaarden, bepaald in hoofdstuk 2, artikel 5 van de statuten voldoen. Kandidaat vaste leden moe-

ten hun kandidatuurstelling schriftelijk richten aan de voorzitter van het Bestuursorgaan. 

G-leden zijn leden met een erkende fysieke of mentale beperking, die voor het beoefenen van de watersport 

specifieke uitrusting, bijstand of accommodatie nodig hebben.  Ze genieten een korting, door het bestuursor-

gaan bepaald, op de bijdrage van de aangesloten leden. 

De hoedanigheid van buitenlands lid kan slechts bekomen worden door personen die werkelijk in het buitenland 

gevestigd zijn en slechts bij gelegenheid in België vertoeven. De buitenlandse kandidaat moet desgevallend zijn 

huisvesting in het buitenland kunnen staven door officiële documenten. 

Partnerleden zijn de partner/ levensgezel van een vast lid of aangesloten lid, wonend op hetzelfde adres. Ze ge-

nieten een korting, door het bestuursorgaan bepaald, op de bijdrage van de aangesloten leden. 

De vaste begeleider of buddie van een G-lid wordt eveneens als partnerlid beschouwd.  

c) Vennootschapsleden 

Een vennootschapslid is een rechtspersoon of vereniging, die de doelstellingen van R.Y.C.B. onderschrijft en ge-

bruik kan maken van de faciliteiten van het clubhuis, het Galgenweel of de jachthavens in Cadzand en Wolp-

haartsdijk. 

Medewerkers, leden of genodigden van de vennootschapsleden kunnen slechts gebruik maken van de clubfacili-

teiten tijdens de evenementen of bijeenkomsten, georganiseerd door het vennootschapslid. Zij zijn geen lid ten 

persoonlijke titel van de R.Y.C.B. 

Een vennootschapslid kan tot 4 vertegenwoordigers opgeven die een lidkaart van de club ontvangen. 

Verenigingen of instellingen die werken met personen met een beperking, genieten een korting door het be-

stuursorgaan bepaald, op de bijdrage van de vennootschapsleden. 

Vennootschappen of verenigingen die een eerste, eenmalige activiteit willen organiseren in het clubhuis genie-

ten een korting door het bestuursorgaan bepaald, op de bijdrage van de vennootschapsleden. Voor het gebruik 

van de feestzaal dient steeds de volledige bijdrage voor vennootschapsleden betaald te worden. 

d) Leden van FluvAnt 

Leden aangesloten bij de businessclub FluvAnt, genieten dezelfde rechten als de aangesloten leden.  Ze ontvan-

gen een lidkaart van de club en betalen hun lidmaatschapsbijdrage via FluvAnt vzw.     
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e) Dagleden. 

Occasionele bezoekers van het clubhuis dienen zich schriftelijk of digitaal te registreren vooraleer plaats te ne-

men in bar, bistro of restaurant. Indien een bezoeker 3 x terugkomt zonder lid te worden, zal hem de toegang 

tot de installaties worden geweigerd. 

f) Ereleden. 

De ereleden worden benoemd door het bestuursorgaan, of ten titel van erkenning voor bewezen diensten aan 

de club of aan de watersport in het algemeen. 

De ereleden zijn gehouden zich evenals de leden en de toegetreden leden te onderwerpen aan de reglementen 

van de club. 

De Royal Yacht Club van België heeft de eer aan alle in België geaccrediteerde buitenlandse diplomaten het 

recht op bezoek van het clubhuis toe te kennen. 

 

2. AANVAARDINGSPROCEDURE. 

Iedereen die lid wenst te worden van de club kan op het secretariaat of via www.rycb.be de aanvraag lidmaat-

schap bekomen, of kan zijn of haar aanvraag digitaal indienen van de website van de club. Deze aanvraag dient 

met zorg en in overeenstemming met de aangegeven richtlijnen te worden ingevuld. 

Het bestuursorgaan beoordeelt de aanvragen en behoudt zich het recht voor om de aanvraag al dan niet te aan-

vaarden. 

Na het verslag van de secretaris-generaal worden de aanvragen in het bestuursorgaan aan een stemming on-

derworpen.   

De voordelen en voorrechten van het lidmaatschap worden door het nieuwe lid slechts bekomen na betaling 

van het lidgeld en desgevallend de administratieve kosten. 

 

3. LIDGELDEN EN BIJDRAGEN. 

a) Lidgelden. 

Ieder jaar worden de aangesloten leden begin januari schriftelijk ingelicht over het bedrag van hun lidgeld. De 

lidgelden dienen vereffend te worden zoals voorgeschreven door de statuten. 

De vaste leden worden Ieder jaar na de algemene vergadering schriftelijk ingelicht over het bedrag van hun lid-

geld, bepaald op de algemene vergadering. De lidgelden dienen vereffend te worden zoals voorgeschreven door 

de statuten. 

Elk lid dat achterstallig is met de betaling van het lidgeld, kan de toegang tot de installaties en de lokalen van de 

club geweigerd worden door het personeel dat daartoe door het bestuursorgaan of het directiecomité gemach-

tigd is. 

Elk lid dat zijn lidgeld niet betaald heeft voor 1 mei wordt geacht ontslagnemend te zijn en zal een laatste aan-

maning met vermelding van het achterstallig lidgeld en eventuele achterstallige bijdragen die in ieder geval aan 

de vereniging verschuldigd blijven. 

Een om deze reden vermoedelijk ontslagnemend lid kan zich in regel stellen tegenover de vereniging. 
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Indien dit niet gebeurt voor 1 oktober van het lopende jaar, wordt hij als ontslaggevend beschouwd en van de 

ledenlijst geschrapt. 

Toetreding en aanrekening van het lidmaatschap tijdens het jaar: 

Wanneer een aangesloten lid na 1 juli wordt aanvaard, wordt het lidgeld pro rata berekend tot het einde van 

het jaar. Indien hij na 1 december wordt aanvaard, is het lidgeld slechts verschuldigd vanaf het volgende jaar. 

Vanaf de maand december wordt het lidmaatschap van het volgend jaar aangegaan.  

Dit geldt voor de aangesloten leden en vennootschapsleden. 

Uitzonderingen op bovenstaande regel: 

• Zeilschool Cadet & Junior leden, G-leden, partnerleden: zij betalen steeds 100% van het lidgeld 

• Leden voor winterberging loodsen Schelde 

• Leden voor gebruik vergaderzalen en feestzaal clubhuis 

Bedrijfslidmaatschap: 

Vennootschapsleden betalen in het eerste jaar steeds 100% van de bijdrage. Vanaf het tweede jaar worden de 

kwartalen waarin men geen lid was in het eerste jaar gecrediteerd. Dit is geldig vanaf het tweede kwartaal. 

b) Bijdragen. 

De bijdragen voor ligplaatsen, huren en diensten allerhande, worden door het bestuursorgaan vastgesteld. Het 

tarief van de bijdragen en de huurtermijnen kan op het secretariaat of via www.rycb.be geraadpleegd worden 

Elke bijdrage is verschuldigd binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.  

Galgenweel: pro rata het aantal maanden vanaf de 1ste maand volgend op de maand van aanvraag 

Wolphaartsdijk: vanaf juli – 25%,  

Winterberging: volgens de tarieven van jachthaven linkeroever & RYCB 

Elke uit hoofde van lidgeld of bijdrage achterstallige eigenaar verliest zijn rechten op de hem toegewezen lig-

plaatsen, en zijn materiaal kan worden verwijderd op eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan of het di-

rectiecomité; alle achterstallige bedragen blijven ook dan verschuldigd aan de club. 

 

4. ONTSLAGNEMING. 

Elke ontslagneming moet schriftelijk voor 31 december op het secretariaat toekomen, zo niet blijft het lidgeld 

voor het volgende jaar verschuldigd.  

Zolang een ontslagnemend of een als ontslagnemend beschouwd lid zijn achterstallige betalingen niet heeft ge-

daan, wordt het de toegang tot de lokalen en installaties ontzegd, zelfs ten titel van genodigde van een ander 

lid. 

Het personeel is terzake door het bestuursorgaan gemachtigd om dit verbod te doen naleven. 
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5. OVERDRACHT VAN LIDMAATSCHAP. 

 

De overdracht van lidmaatschap is slechts mogelijk, op schriftelijke aanvraag bij de secretaris-generaal, in de 

volgende gevallen: 

a) indien een lid de wens uitdrukt om het lidmaatschap van de overleden partner voort te zetten; 

b) indien een lid het lidmaatschap wenst over te dragen op de echtgenoot. 

In beide gevallen is de begunstigde geen nieuwe administratiekost inkomgeld verschuldigd, op voorwaarde dat 

er geen onderbreking bestaat in de betaling van het lidgeld. 

 

6. WIJZIGINGEN IN HET STATUUT VAN EEN LID. 

- Cadetleden worden juniorleden op de leeftijd van 19 jaar. 

- Juniorleden worden aangesloten leden op de leeftijd van 26 jaar. 

Buiten de voornoemde gevallen moet iedere wijziging in het statuut van een lid schriftelijk worden aangevraagd 

bij de secretaris-generaal en desgevallend vergezeld gaan van de nodige door dit reglement voorgeschreven 

bewijsstukken. 

 

7. LIDKAART. 

Bij ontvangst van het lidgeld wordt een lidkaart van de club toegezonden. Deze kaart is enkel geldig voor het 

lopende jaar.  Het gebruik van de lidkaart is strikt persoonlijk. Deze lidkaart dient te allen tijde voorgelegd te 

worden indien ernaar gevraagd wordt door bevoegde personen van de club 

 

8. SANCTIES - UITSLUITING. 

Indien het gedrag van een lid nadelig wordt geacht voor de belangen van de club kan het bestuursorgaan, na dit 

lid te hebben gewaarschuwd en het eventueel te hebben gehoord, de feiten vertrouwelijk onderzoeken en zo 

nodig sancties treffen. 

Desgevallend, indien het een Vast lid betreft, kan  het bestuursorgaan zijn uitsluiting voorstellen aan de alge-

mene vergadering of, indien het een aangesloten  lid betreft, ze zelf uitspreken. 

 

9. VRIJWILLIGERS. 

Leden, ouders of sympathisanten van de vereniging, die zich onbaatzuchtig inzetten bij de organisatie van club-

activiteiten, clubwedstrijden of clubevenementen of die met het Race & Rescue Team deelnemen aan de orga-

nisatie wedstrijden en manifestaties op het water, dienen zich als vrijwilliger op te geven en zich te registreren 

in het vrijwilligersregister van de club. 

De club heeft via het WSVW een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en een ongevallenverzekering 

op waarbij de lichamelijke en materiële schade gedekt wordt die de vrijwilliger heeft geleden bij een ongeval op 

de plaats van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteit. Alle informatie over de afgesloten ver-

zekeringen is terug te vinden op de website van R.Y.C.B. en/of W.S.V.V. 

Vrijwilligers dienen elk ongeval, incident of voorval binnen de 24u te melden op het secretariaat. 
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De aangesloten leden die zich op regelmatige basis inzetten bij de organisatie van clubactiviteiten, clubwedstrij-

den of clubevenementen of die met het Race & Rescue Team deelnemen aan de organisatie wedstrijden en ma-

nifestaties op het water, kunnen een korting genieten, door het bestuursorgaan bepaald, op de bijdrage van de 

aangesloten leden. 

De vrijwilligers zijn steeds gebonden tot de discretieplicht. De discretieplicht geldt voor alle informatie die niet 

bedoeld is om bekend te worden gemaakt buiten de organisatie of de club. 

De R.Y.C.B. betaalt de vrijwilligers enkel de reële kosten en uitgaven terug, voor zoverre deze voorafgaandelijk 

zijn overeengekomen met de betreffende commissievoorzitter of het directiecomité.  De kosten worden enkel 

terugbetaald op basis van een kostennota, die de vrijwilliger aan het secretariaat overhandigt.     

 

III .VOORRECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN. 

1. TOEGANG TOT DE LOKALEN EN INSTALLATIES. 

In alle lokalen, installaties en jachthavens, onder het beheer van de club, genieten de leden dezelfde voorrech-

ten, hen door de statuten en dit reglement toegekend. 

 

2. INTRODUCEREN VAN GENODIGDEN. 

Alle leden hebben het recht personen, vreemd aan de club, uit te nodigen. Eénzelfde persoon kan slechts drie-

maal per jaar uitgenodigd worden. Indien deze persoon de lokalen van de club meer wenst te bezoeken moet 

hij het lidmaatschap aanvragen. 

De vaste en aangesloten leden mogen vergezeld zijn van de leden van hun gezin. 

Indien deze personen nochtans eigenaar worden van een boot of aan zeilwedstrijden deelnemen, zijn zij ver-

plicht lid te worden van de club. 

 

3. VLAG EN CLUBWIMPEL. 

De leden van de Royal Yacht Club van België hebben het uitsluitend voorrecht de clubwimpel van de R.Y.C.B. te 

mogen hijsen op het jacht dat ze bevaren. 

Elk lid van de R.Y.C.B. is gehouden al het vereiste belang te hechten aan de juiste wijze om vlaggen en wimpels 

bij te zetten, alsmede om bij elke gelegenheid de regels van de scheepsetiquette na te leven, zoals voorgeschre-

ven in de desbetreffende brochure. 

 

4. ANDERE KENTEKENS. 

Het dragen van kledij, dassen, knopen, sierraden, kentekens, voorzien van het embleem van de R.Y.C.B. zijn 

streng voorbehouden aan de leden van de club, met uitzondering van de geschenkdassen. 

5. WEDERKERIGE OVEREENKOMSTEN MET ANDERE CLUBS. 

De R.Y.C.B. heeft wederkerige overeenkomsten afgesloten met verscheidene clubs, waarvan de lijst op de web-

site van de club terug te vinden is.  

Deze clubs verlenen het recht op bezoek van hun lokalen aan de leden van de R.Y.C.B. Dit recht zal hen in prin-

cipe verleend worden op vertoon van de lidkaart van het lopende jaar. 
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Nochtans houdt het secretariaat zich ter beschikking van de leden om hen een introductiebrief te bezorgen. 

De leden van deze clubs hebben vrije toegang tot de lokalen van de R.Y.C.B. Zij zijn onderworpen aan de forma-

liteiten voorzien voor de personen vreemd aan de club. 

Het is wel verstaan dat de personen, leden van voornoemde clubs, in België woonachtig, die de lokalen en de 

instellingen van de R.Y.C.B. meer dan toevallig wensen te bezoeken, zich lid moeten maken van de club. 

 

6. ALGEMENE VERGADERING. 

De algemene vergadering is de vergadering van de Vaste leden. De agenda van deze vergadering wordt opge-

steld door het bestuursorgaan. 

De leden die een punt aan de agenda van de algemene vergadering verlangen, moeten daartoe een schriftelijk 

voorstel indienen bij het bestuursorgaan voor 15 november. De kandidaturen van vast lid of bestuurder moeten 

aan het bestuursorgaan voorgesteld worden voor 15 november. 

De leden kunnen op het secretariaat inzage nemen van de processen-verbaal van de algemene vergaderingen. 

Op de algemene vergadering worden slechts de vaste leden toegelaten die drager zijn van de geldige lidkaart. 

Alleen de vaste leden tekenen de aanwezigheidslijst. Zij ontvangen dan een stembrief. Het vast lid, drager van 

een volmacht op naam, legt deze voor, vóór de opening van de zitting. Elk vast lid kan slechts bij volmacht één 

ander vast lid vertegenwoordigen.  Hij tekent eveneens de aanwezigheidslijst naast de naam van de persoon 

van wie hij de volmacht ontving. 

Op de algemene vergadering worden de aangesloten en ereleden niet toegelaten, met uitzondering van de aan-

gesloten leden die lid zijn van het bestuursorgaan. 

 

7. INRICHTEN VAN MANIFESTATIES EN FEESTELIJKHEDEN. 

De bevoegdheid tot het inrichten van manifestaties en feestelijkheden berust uitsluitend bij het bestuursor-

gaan; deze kan evenwel haar bevoegdheid overdragen. 

Het is de leden verboden zonder voorafgaande toestemming van de secretaris-generaal sport- of andere mani-

festaties en feestelijkheden in te richten in de lokalen, installaties en op de watervlakken van de club. 

 

8. CONTACTEN MET BELGIAN SAILING  

De R.Y.C.B. is via de federatie Wind en Watersport Vlaanderen (W.W.S.V.) aangesloten bij Belgian Sailing vzw. , 

het nationaal gezagsorgaan inzake Yachting. Dit laatste is aangesloten bij World Sailing en bij het Belgisch Olym-

pisch en Interfederaal Comité‚ (BOIC). 

Alle kontakten tussen de leden en alle yachting-organismen gebeuren door tussenkomst van het clubsecretari-

aat. 

 

9. DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN. 

De leden die deelnemen aan wedstrijden die op de kalender van het verbond voorkomen worden daartoe 

slechts toegelaten wanneer zij voorafgaandelijk hun lidgelden en bijdragen hebben betaald en in het bezit zijn 

van de nodige licentie. 
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10. AANSPRAKELIJKHEID. 

De aansprakelijkheid van R.Y.C.B. of van zijn medewerkers kan nooit worden ingeroepen, tenzij bij bewezen 

zware fout. De volgende bepalingen gelden bij wijze van voorbeeld en zijn dus niet beperkend:  

• Leden, bezoekers en genodigden verblijven en handelen op de R.Y.C.B.  terreinen en in de loodsen en 

lokalen op eigen verantwoordelijkheid en risico.  

• Het is de individuele verantwoordelijkheid van leden, bezoekers en genodigden om zichzelf en hun be-

zittingen te verzekeren, voor schade die zij ten aanzien van derden zouden kunnen veroorzaken zowel 

als voor eigen schade.  

• Boten, voertuigen, materiaal of andere goederen verblijven op de terreinen en in de loodsen of lokalen 

van R.Y.C.B.  op verantwoordelijkheid van de eigenaar.  

• Bij gebruik van installaties en/of materiaal van R.Y.C.B.  door leden, bezoekers of genodigden moet de 

goede staat vooraf door de gebruiker worden onderzocht. Deze goederen komen onder zijn/haar hoede 

en bewaring, de gebruiker draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, ook bij materiële of lichamelijke 

schade t.a.v. zichzelf of aan derden.  

• Elke handeling op, of behandeling van boten, voertuigen, materiaal of andere goederen, door R.Y.C.B.  

medewerkers of daartoe aangestelde derden, gebeurt steeds op verantwoordelijkheid van de eigenaar, 

ook al is deze daarbij niet aanwezig.  

• Leden, bezoekers en genodigden kunnen R.Y.C.B.  nooit aansprakelijk stellen voor ongemak, hinder of 

genotsderving wanneer infrastructuur, installaties, materiaal en/of uitrusting niet kunnen worden ge-

bruikt.  

Bij betwisting in het kader van de Statuten, dit Reglement of elke andere overeenkomst zijn enkel de rechtban-

ken te Antwerpen bevoegd. 

 

IV. BIJZONDERE REGLEMENTEN BETREFFENDE DE DIENSTEN EN DE INSTALLATIES 

Naast de algemene bepalingen van het huishoudelijk reglement moeten de leden zich gedragen naar de bijzon-

dere regels van de installaties van de club. 

Op het adres van de maatschappelijke zetel, Thonetlaan 133, Antwerpen, bevinden zich de voornaamste instal-

laties van de club, het secretariaat en het clubhuis. 

De installaties omvatten o.a. loodsen en terreinen voor berging van boten.,. 

Het clubhuis omvat de lokalen waar het sociaal en sportief leven van de club bevorderd wordt. Het is voorzien 

van een bar, een restaurant en vergaderzalen die uitsluitend voorbehouden zijn aan de leden en hun gasten.  

De R.Y.C.B. beschikt eveneens over loodsen, faciliteiten en een vergaderlokaal aan het Galgenweel. Het huis-

houdelijk reglement, alsook het huishoudelijk reglement Galgenweel is er van toepassing 

Bovendien beschikt zij te Wolphaartsdijk over een jachthaven met de bijhorende installaties en faciliteiten. Het 

huishoudelijk reglement, alsook de havenreglement Wolphaartsdijk is er van toepassing. 

De club is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies, diefstal, brand of andere rampen van of aan de vaar-

tuigen, materiaal of voorwerpen, die de leden, hun gasten of personeel toebehoren. 
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Een lid mag gebruik maken van materiaal of toestellen, eigendom van de club, in zover hij hiertoe voorafgaan-

delijk de toestemming heeft van de commissieverantwoordelijke en doet dit steeds op eigen verantwoordelijk-

heid en risico. 

Teneinde zijn verantwoordelijkheid in de meest algemene zin te dekken, is elk lid gehouden een verzekeringspo-

lis af te sluiten. 

Elk lid is gehouden de hem toegewezen ligplaats te onderhouden. Hij moet ze regelmatig reinigen, zo niet ge-

beurt dit door de zorgen van de club op kosten van het in gebreke blijvend lid.  

Op alle terreinen en gebouwen van de club geldt een algemeen rookverbod, zoals bepaald in de wet van 22 de-

cember 2009. 

Het is verboden in de loodsen vuur te maken of er scheepsmotoren te laten draaien. 

Geen enkel geschrift of drukwerk mag in de lokalen en installaties neergelegd of uitgehangen worden zonder 

voorafgaandelijke toestemming van het directiecomité. 

In al de installaties worden de honden geduld voor zover zij de andere leden niet storen en zij aan de leiband 

worden gehouden. De toegang tot het clubhuis wordt hen in principe ontzegd. 

De voertuigen moeten geparkeerd worden op de daartoe op de terreinen voorziene plaatsen. Zonder vooraf-

gaandelijke toestemming mogen ze niet in de loodsen worden gestald. 

Het is de leden verboden hun omgeving te storen door het ongepast gebruik van muziekinstrumenten, radio's 

of alle andere bronnen van geluid; dit geldt zowel voor de jachthavens als voor de lokalen en terreinen. 

Elk lid van het bestuursorgaan en elk terzake gemachtigd persoon is gelast met het toezicht over de lokalen, in-

stallaties en terreinen. 

 

SECRETARIAAT 

Het secretariaat is op de maatschappelijke zetel gevestigd.  

Het werkt onder de leiding van de voorzitter en de secretaris-generaal, of van een directeur die maandelijks of 

zo vaak als nodig verslaggeeft aan het directiecomité. 

De directeur oefent toezicht uit op alle activiteiten, lokalen, personeel en installaties van de club.  

Het directiecomité‚ belast met het dagelijks bestuur van de club is in deze taak door bijgestaan door de commis-

sieverantwoordelijken. De leden worden verzocht zich tot deze laatsten te wenden voor alle beslissingen of 

klachten. Het secretariaat zorgt voor de verbinding tussen leden, raad van bestuur en commissieverantwoorde-

lijken. 

De leden kunnen op het secretariaat of via de clubwebsite alle in voege zijnde reglementen en tarieven raadple-

gen. 

 

LIGPLAATSEN. 

Het lid dat een ligplaats verlangt in één van de jachthavens, op de terreinen of in de loodsen, richt de vraag tot 

het secretariaat door het aanvraagformulier dat hem daartoe wordt verstrekt, zorgvuldig ingevuld en onderte-

kend terug te zenden. De formulieren zijn eveneens te downloaden op de website www.rycb.be 
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De aanvragen voor ligplaatsen worden behandeld in de volgorde van hun ontvangst en in functie van de gepaste 

beschikbare plaatsen. 

De tarieven en de termijnen worden elk jaar door het bestuursorgaan vastgesteld en zijn verkrijgbaar op het 

secretariaat en eveneens te raadplegen op de website www.rycb.be. 

De bevoegde commissieverantwoordelijke wijst in voorkomend geval met de betreffende havenmeester of ver-

antwoordelijke Galgenweel de ligplaatsen van de boten toe en neemt alle nodige beslissingen. 

 

CLUBHUIS. 

Het clubhuis is geopend van woensdag t.e.m. zaterdag van 12u00 tot 22u00, zondag van 12u00 tot 17u00  

De toegang is voorbehouden aan de leden van de club en, in overeenstemming met dit reglement, aan hun gas-

ten, aan de leden van clubs van bij Belgian Sailing aangesloten federaties en aan de leden van clubs waarmee 

uitwisselingsovereenkomsten werden afgesloten. 

Bij het betreden van het clubhuis wordt correcte kledij verwacht. 

De leden van een buitenlandse club, aangesloten bij de nationale yachting-autoriteit van hun land, die op be-

zoek zijn met hun boot, kunnen een kaart van "bezoekend lid" bekomen die hen toelaat gebruik te maken van 

de lokalen en installaties gedurende hun verblijf te Antwerpen en dit voor een termijn van maximum twee we-

ken. Het voorleggen van de lidkaart van een erkende club is noodzakelijk om deze gunst te bekomen.  

Elk lid dat vergezeld is van personen vreemd aan de club en elke toegelaten bezoeker moet zijn naam en deze 

van zijn gasten vermelden in het gastenboek. De personeelsleden van het clubhuis zijn gehouden de bezoekers 

hierop attent te maken. 

Ieder kansspel om geld is verboden. 

Om de dienst te vergemakkelijken is het de leden die wensen te lunchen of te dineren in het clubhuis aanbevo-

len hun tafel vooraf te bespreken. 

De tarieven, dienst inbegrepen, worden vermeld op de kaarten van de bar en van het restaurant. Deze tarieven 

zijn goedgekeurd door het directiecomité. 

Elke betaling geschiedt contant en uitsluitend tegen afgifte van een BTW kasticket dat de te betalen som, dienst 

inbegrepen, vermeldt. Op aanvraag kan een gedetailleerde factuur afgeleverd worden. 

De boeken, tijdschriften en drukwerken die zich in het lokaal bevinden mogen slechts ter plaatse gelezen wor-

den. 

Elke bemerking betreffende het clubhuis moet aan de comitéverantwoordelijke voor het clubhuis en/of aan het 

secretariaat overgemaakt worden. 

 

SCHELDE-INSTALLATIES 

Het gebruik van de staanplaatsen in de loodsen of op het terrein is volgens dit reglement en de van kracht 

zijnde prijslijst.  

Alle prijzen zijn voor max. 6 maanden, hetzij winter- of zomerperiode of anders opgegeven.  

Facturen moeten binnen de 14 dagen na ontvangst voldaan worden. 
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De verzekeringspolis van R.Y.C.B. vzw voorziet de wederkerige afstand van vordering. Dit moet aan de verzeke-

ring van de gebruiker doorgegeven worden.  

R.Y.C.B. vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, verlies of diefstal van enig goed, noch 

letsel aan personen of dieren, hoe dan ook, op de terreinen of gebouwen veroorzaakt, tenzij deze schade een 

gevolg is van grove schuld of opzet.  

De gebruiker is aansprakelijk voor elke schade, van welke aard ook, door toedoen of nalatigheid van hemzelf, 

zijn gezinsleden, personeelsleden, gasten of dieren veroorzaakt.  

Het is niet toegestaan:  

• installaties, materialen of inventaris van R.Y.C.B. op een andere wijze te gebruiken dan waarvoor deze 

zijn bestemd; 

• brandgevaarlijk afval zoals resten van verf, polyester, oplosmiddelen, verfbakjes, kwasten en doeken 

achter te laten; deze dienen door de Jachteigenaar zelf verwijderd te worden. 

• de terreinen op enige wijze te verontreinigen; afval dient gesorteerd te worden en in de voorziene vuil-

bakken te worden gedeponeerd 

• schuurwerkzaamheden uit te voeren na 31 januari en deze moeten verplicht met een schuurmachine 

voorzien van een afzuigsysteem worden uitgevoerd 

• honden, katten of dieren van welke soort dan ook te laten loslopen; 

• motoren te laten draaien; 

• geluid producerende toestellen te gebruiken die voor andere personen hinderlijk kunnen zijn; 

• drinkwater overdadig te gebruiken voor het schoonspoelen of -spuiten van het vaartuig of auto; 

• gebruik te maken van aansluitpunten voor elektriciteit, zonder de bevoegde persoon daarvan in kennis 

te hebben gesteld; 

• voertuigen achter te laten of te parkeren op het terrein of in de loodsen; 

• dekzeilen op de vaartuigen zo te plaatsen dat deze de stabiliteit van het vaartuig zouden kunnen in ge-

drang brengen; 

Na het verstrijken van de huurperiode voor de staanplaats in de loods of op de terreinen van de club, dient 

de eigenaar op eigen kosten het vaartuig de (laten) verwijderen, ongeacht de staat waarin het vaartuig zich 

bevind. Indien de eigenaar zijn vaartuig bij het verstrijken van deze periode niet verwijderd heeft, stemt de 

eigenaar erin toe dat R.Y.C.B. naar eigen vrije keuze:  

• uitgaat van de stilzwijgende verlenging van deze overeenkomst door de eigenaar voor een volgende 

equivalente periode (seizoen of oorspronkelijk overeengekomen periode) of  

• de eigenaar schriftelijk een dwangsom oplegt van € 1,00 per dag en per vierkante meter LOA x BOA 

(lengte over alles x breedte over alles van het vaartuig) of  

• de verwijdering van het vaartuig zelf te verrichten op kosten van de eigenaar van het vaartuig.  

Dit alles onder voorbehoud van de schade en bijkomende vergoedingen die R.Y.C.B. zou kunnen vragen door de 

overschrijding van de overeengekomen termijn met inbegrip van de bezettingsvergoeding. 
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De bijzondere bepalingen die van kracht zijn in de jachthavens van de club in Wolphaartsdijk en in de clubinstal-

laties aan het Galgenweel, zijn opgenomen in:  

• Het haven reglement Wolphaartsdijk 

• Het huishoudelijk reglement Galgenweel 

Deze reglementen maken integraal deel uit van het huishoudelijk reglement van R.Y.C.B. 
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