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REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN VERENIGINGSBOTEN van RR & ZV Maas en Roer

1. STATUS VAN DIT REGLEMENT
Dit reglement maakt onderdeel uit van en is onlosmakelijk verbonden met “Voorwaarden Deelname
MAAS EN ROER ZEILOPLEIDING” (als gepubliceerd op de website van Maas en Roer).

2. TOEPASSINGSBEREIK
Dit reglement is alleen van toepassing op zeilboten die in eigendom toebehoren aan de vereniging,
hierna: verenigingsboot of -boten.

3. ALGEMENE BEPALINGEN VOOR GEBRUIK
3.1 Jeugdleden kunnen – indien beschikbaar en uitsluitend voor deelname aan de hierna te noemen
zalige zeilzondagen, instructies, trainingen of wedstrijden – een verenigingsboot gebruiken.
3.2 Een verenigingsboot kan alleen door jeugdleden worden gebruikt, nadat daarvoor door de
jeugdcommissie c.q. de verantwoordelijke verenigingstrainer toestemming is verleend en door de
ouders/verzorgers een WA-verklaring is ondertekend.
3.3 Verenigingsboten worden uitgegeven door de jeugdcommissie. Men mag zich van tevoren geen
verenigingsboot toe-eigenen. Buiten de gerichte inzet en toewijzing tijdens de zeilopleiding door de
jeugdcommissie geldt in principe de regel wie het eerst komt, wie het eerst vaart.
3.4 Een verenigingsboot wordt buiten de zeilopleiding alleen dan ter beschikking gesteld indien het
betreﬀende jeugdlid (stuurman) beschikt over het CWO-II diploma (eenmansboot of tweemansboot)
of een gelijkwaardig niveau. E.e.a. naar oordeel van de jeugdcommissie c.q. verenigingstrainer.
3.5 Een verenigingsboot met toebehoren mag alleen op de Zuidplas worden gebruikt.
3.6 Een verenigingsboot mag in afwijking van lid 5 na voorafgaande schriftelijke toestemming van de
jeugdcommissie c.q. de verenigingstrainer ook op ander water worden gebruikt. Eventueel transport
van en naar de betreﬀende locatie buiten de Zuidplas is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de
gebruiker.
3.7 Buiten verenigingsactiviteiten kunnen alleen jeugdleden die aan de eisen van het CWO2 voldoen
en na goedkeuring door de jeugdcommissie c.q. de verenigingstrainer op een lijst staan vermeld,
zelfstandig een verenigingsboot gebruiken. Dit niveau staat gelijk aan veilig tot en met windkracht 4
kunnen varen, inclusief afvaren en aankomen aan hoger- en lagerwal. Jeugdleden die hieraan niet
voldoen, mogen alleen onder begeleiding van een lid van de jeugdcommissie c.q. de
verenigingstrainer een verenigingsboot gebruiken.
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3.8 Bij het gebruik van een verenigingsboot dienen steeds adequate veiligheidsmiddelen
(reddingvest, gepaste zeilkleding) te worden gebruikt. Tijdens het varen in een verenigingsboot is het
dragen van een zwemvest verplicht. Bij het gebruik van een verenigingsboot dienen verder de
bevoegdelijk gegeven instructies – onder meer die van coaches, trainers en instructeurs – te worden
opgevolgd. Bij niet-naleving van deze verplichtingen is de vereniging bevoegd de gebruiker met
onmiddellijke ingang het gebruik te ontzeggen.

4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1 Het varen met verenigingsboten geschiedt op eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor
schade van welke aard ook die is ontstaan tijdens of door het gebruik van een door de vereniging ter
beschikking gestelde verenigingsboot.
4.2 De gebruiker van de verenigingsboot (jeugdlid) en diens wettelijk vertegenwoordiger zijn
gedurende het gebruik verantwoordelijk voor de verenigingsboot en de toebehoren daarvan.
4.3 De gebruiker van de verenigingsboot (jeugdlid) en diens wettelijk vertegenwoordiger nemen de
verplichting op zich om schade ontstaan tijdens het gebruik van de verenigingsboot en schade tijdens
en door dat gebruik toegebracht aan (eigendommen van ) derden bij aansprakelijkheid te vergoeden.
De gebruiker en diens wettelijke vertegenwoordiger vrijwaren de vereniging tegen aanspraken van
derden inzake het gebruik van de verenigingsboot.
4.4 De gebruiker dient de verenigingsboot met uiterste zorg te behandelen. Schade aan de
verenigingsboot, aan staand- of lopend want, aan rondhouten, zeilen en andere inventaris, dan wel
trailers of waltrailers, behorend bij de verenigingsboot dient per omgaande te worden gemeld bij de
jeugdcommissie c.q. de verenigingstrainer of de havenmeester.

5. OVERIGE BEPALINGEN
5.1 Voor ieder gebruik dient de gebruiker, datum+tijd, naam van de boot en naam van de bemanning
in het logboek te vermelden.
5.2 Na gebruik dient de gebruiker de verenigingsboot met de trolley op de daarvoor bestemde plaats
terug te zetten en afdoende vast te binden.
5.3 De gebruiker maakt de verenigingsboot na gebruik goed schoon en laat deze netjes opgeruimd en
voorzien van de dektent achter. De zeilen en overige toebehoren worden opgeborgen in daarvoor
bestemde vakken van de berging.
5.4 De jeugdcommissie c.q. de verenigingstrainer loopt de verenigingsboten regelmatig na op
technische staat.
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5.5 De jeugdcommissie beoordeelt evt. aansprakelijkheid van gebruiker bij geconstateerde schade.
5.6 Jeugdleden die willens en wetens onzorgvuldig met verenigingsmateriaal omgaan kunnen door
de jeugdcommissie worden uitgesloten van verder gebruik van het verenigingsmateriaal.
5.7 De jeugdcommissie c.q. de verenigingstrainer kan boten uit de vaart nemen ten behoeve van
weersomstandigheden, onderhoud of ten behoeve van een verenigingsactiviteit.
5.8. De jeugdcommissie c.q. de verenigingtrainer zal dit zo eﬃciënt mogelijk communiceren met de
jeugdleden.
5.9 Voor alle andere zaken betreﬀende het gebruik van verenigingsmaterialen beslist de
jeugdcommissie.
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