Gebruiksreglement verenigingsboten

Begrippen:

Jeugdboten zijn: Les Optimisten, wedstrijd Optimist NED3000, Splash, RS Feva.

Andere boten zijn: Centaur, J22, Dory, Maxfun
Algemene bepalingen

Alleen leden kunnen verenigingsboten gebruiken.

De Centaur 'Poelvaart' , J22’s en de Maxfun worden uitsluitend gebruikt door leden van 16 jaar
en ouder, die de vaarregels kunnen toepassen, en zeilervaring hebben.

Jeugdleden kunnen uitsluitend jeugdboten gebruiken van het type waarvoor zij op de lijst van
bekwame zeilers staan (zie navolgende bepalingen).

Het is leden niet toegestaan verenigingsboten uit te lenen aan derden.

Het is niet toegestaan verenigingsboten tussentijds onbeheerd af te meren.
Reserveren en uitgifte

Alle boten kunnen maximaal 5 dagen van tevoren voor één dagdeel worden online
gereserveerd. De Maxfun kan uitsluitend gereserveerd worden door leden die vermeld zijn op
de lijst “bekwame Maxfun zeilers”, stuurlieden en bemanning, minimaal een stuurman en
twee bemanningsleden.

Indien een gereserveerde boot niet wordt afgehaald, is toch betaling verschuldigd, tenzij er naar
het oordeel van het bestuur ontlastende omstandigheden zijn. (onweer, harde wind, ernstige
ziekte e.d.)

Bij aankomst op de haven dient u contact op te nemen met de havenmeester, die u verder zal
helpen bij het voorbereiden van het gebruiken van een boot.

Als u twee aaneensluitende dagdelen wilt varen, dient u tussentijds de havenmeester te bellen (0655566624) om te informeren of er geen nieuwe aansluitende reservering is.
Veiligheid

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.

Aan boord wordt het dragen van zwemvesten aanbevolen.

Aan boord van de jeugdboten is het dragen van zwemvesten verplicht.

Van leden wordt verwacht dat zij zelf over een zwemvest beschikken.

Een beperkt aantal zwemvesten in de maten XS t/m M is verkrijgbaar bij de havenmeester.

Leden die boten gebruiken worden aangeraden hun mobiele telefoon mee te nemen in een
waterdicht plastic tasje (onder andere verkrijgbaar bij Dragt Watersport).

Aan kinderen jonger dan 12 jaar worden uitsluitend boten in gebruik gegeven als hun ouders
aanwezig zijn op de haven of op het water met een eigen boot.

Jeugdleden van 12 t/m 15 jaar mogen slechts een boot gebruiken nadat zij bij de administratie of
de havenmeester het telefoonnummer van hun ouders of begeleiders kenbaar hebben gemaakt.
Veiligheid gedurende winter seizoen (1 oktober tot 1 april)

Aan boord is het dragen van een zwemvesten verplicht voor alle opvarenden

Aan boord is minimaal een werkende mobiele telefoon aanwezig

Windverwachting volgens Windguru is maximaal 18 knopen en afnemend.

Als een opvarende te water raakt onmiddellijk terug naar de haven.

Er zijn warmhouddekens aan boord van beide J22’s en de Maxfun om afkoeling van de drenkeling te
voorkomen/verminderen.

Er kan niet gevaren worden als de temperatuur nul graden of lager is, en bij mist.
Vaargebied

De Optimisten, Splash en RS Feva's mogen de Kleine Poel niet verlaten.

Voor de RS Feva geldt als uitzondering op de voorgaande regel, dat de Grote Poel mag worden
bevaren, mits er een begeleidingsboot aanwezig is.

Alle boten moeten uiterlijk om 21.00 uur, dan wel uiterlijk 1 uur voor zonsondergang, in de
haven terug zijn.

De Centaur, de J22’s, de Maxfun en de RS Feva’s zijn beschikbaar voor deelname aan de
woensdagavondwedstrijden (WAW) tegen betaling van het gebruikstarief.
Dit is inclusief het inschrijfgeld en dient ter plekke bij de wedstrijdleider betaald te worden.
Motor




Centaur
De Centaur is voorzien van een buitenboordmotor (Yamaha 3 PK).
De motor draait stationair of vooruit (om achteruit te varen moet de motor omgedraaid worden).
Als het nodig is benzine (mengsmering 1 : 100) bij te vullen, moet dat gemeld worden aan de
dienstdoende havenmeester.
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De motor heeft een kleine tankinhoud.
De tank moet langzaam gevuld worden ter voorkoming van morsen.
Gebruik is alleen toegestaan voor in- en uitvaren van de havens en aanleggen elders.

Beperkingen bij harde wind en onweer

Uit veiligheidsoverwegingen en om schade aan boten te voorkomen is het NIET mogelijk boten te
gebruiken bij windsnelheden boven 16 knopen (t/m windkracht 4 Beaufort).

Als er onweer verwacht wordt, is het NIET mogelijk boten te gebruiken.
Inname en afmelden
Algemeen
 De boten dienen afgetuigd en leeggehoosd en schoon te zijn en netjes te worden afgemeerd in de
daarvoor bestemde box of op de plek op de wal.
 De zeilen moeten netjes worden opgedoekt en afgedekt op de wijze, waarop u de zeilen aantrof,
dan wel op de wijze waarop de zeilen opgeborgen behoren te worden.

Gebruikers moeten zich afmelden bij de havenmeester.
Bijzonderheden
 Na terugkomst wordt u verzocht de Centaur af te dekken met de deksel en het slot aan te
brengen.

Na terugkomst met de Dory en de Centaur vertelt u de havenmeester over het aantal vaaruren;
dit i.v.m. de gebruikte benzine en het weer aftanken door de havenmeester.

Na terugkomst dient u de Dory en de J22 weer aan de ketting met het slot vast te leggen
 Jeugdboten dienen na het aftuigen op de daartoe bestemde rekken of strandtrailers te worden
teruggeplaatst. De Opti's dienen met de spanbanden stevig te worden vastgelegd.
 De zeilen, masten, gieken, sprieten, zwaarden en roeren van de jeugdboten moeten worden
opgeborgen op de manier en plaats waar(op) u ze bij uitgifte hebt aangetroffen, in bijzondere
gevallen op aanwijzing van de havenmeester
Schade aan boten
 Geconstateerde schade voor aanvang van, of tijdens, het gebruik van de boten moet genoteerd
worden op een schadeformulier, dat verkrijgbaar is bij de havenmeester.
 De gebruiker is aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het gebruik en eventuele reparaties
zullen in rekening worden gebracht. Schade veroorzaakt door derden (bijvoorbeeld doordat een
andere boot een aanvaring veroorzaakt) wordt de gebruiker ook aangerekend. In dat geval moet
de gebruiker afspraken maken met de andere partij.

Slijtage ontstaan door normaal gebruik is vanzelfsprekend acceptabel.
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Verenigingsboten en gebruikstarieven

Boottype

Minimum/Maximum

Minimum/Maximum
aantal opvarenden

Centaur

2-5

RS Feva
Optimist

2
1

Leeftijd
Vanaf 16

Tarief per 4 uur of
gedeelte
daarvan €
6,00

11 t/m 16
9 t/m 14

12,00
6,00

Splash
J22

1
2-4

11 tm 18
min 16

6,00
15,00

Dory 8PK

1-5

min 18

10,00

Maxfun 25

3-6

min.18

abonnement €100 pppj

Centauer

Splash
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Bij het reserveren graag opgeven voor welk dagdeel u een boot wenst te gebruiken:
Ochtend

09.00 t/m 13.00 uur

Middag

13.00 t/m 17.00 uur

Avond

17.00 t/m 21.00 uur of 1 uur voor zonsondergang

Varen in de verenigingsdory.
De Dory met de 8 pk-buitenboordmotor is beschikbaar om mee te varen door leden van onze vereniging.
Met deze motor is er geen vaarbewijs voor nodig. Wel zijn er enige normen, waaraan de schipper zich
(met de bemanning) aan dient te houden; u:
-

-

volgt de (lokale) regels (van de vaart) goed op
voorkomt overlast, zoals een te hoge golf bij langs aangemeerde boten
let op zorgvuldig gebruik van boot en materiaal
legt niet aan langs onbeschoeide of met stenen verzwaarde walkant
laat de Dory niet onbeheerd ergens achter
vaart niet op de Grote Poel bij windkracht boven Bft 4
vaart niet uit bij slechte weersvoorspelling (waaronder onweersdreiging),
dit ter beoordeling aan de havenmeester
meldt eventuele defecten na afloop direct aan de havenmeester
vaart met maximaal 5 personen incl. de schipper zelf

LIJST VAN BEKWAME ZEILERS
Jeugdleden, die een zwaardboot willen gebruiken, moeten een aanvraag indienen om hun naam toe te
laten voegen aan de lijst van bekwame zeilers. Je kunt dit doen door bijgaand formulier volledig in te
vullen. Formulieren, vergezeld van kopieën van alle relevante diploma's en documenten die je aanvraag
ondersteunen, moeten opgestuurd worden naar de administratie.
Er wordt van je verwacht dat je minimaal in het bezit bent van het CWO-diploma Jeugdzeilen
eenmans/tweemans II. Als je dit diploma niet hebt, maar op andere wijze hetzelfde niveau bereikt hebt,
kan het toch zo zijn dat je een bekwaamheidstest moet afleggen. In dat geval ontvang je een uitnodiging
voor het afleggen van zo'n test van een van onze instructeurs, die door de CWO en/of het
Watersportverbond gemachtigd zijn te beoordelen of je voldoet aan het vereiste niveau:
Jeugdzeilen eenmans/tweemans II
Naast eenvoudige basisvaardigheden zoals op- en aftuigen, sturen, bediening van de zeilen en overstag
gaan, aangevuld met de bijbehorende theorie over veiligheid en vaarregels op het water, ook
manoeuvres zoals opkruisen en aankomen aan hoger wal. Dit alles onder redelijke omstandigheden; niet
te druk vaarwater en t/m windkracht 4 Beaufort.
De eenmalige kosten van de test zijn € 12,50. Als je slaagt voor de test, wordt je toegevoegd aan de lijst
van bekwame zeilers voor een of meerdere boottypen. Slaag je niet, dan vindt er geen restitutie plaats.
Om op de lijst van bekwame Maxfun zeilers te komen kun je je melden bij de wedstrijdcommissaris. Je
wordt dan uitgenodigd om mee te varen met een training. De schipper bepaalt of je op de lijst komt.
Kosten: eenmalig 25 euro
VRIJWARINGSVERKLARING
Ouders die namens een jeugdlid een aanvraag indienen wordt verzocht hetzelfde formulier in te vullen.
Als uw kind voldoet aan bovengenoemde eisen, ontvangt u van de administratie een
vrijwaringsverklaring. Na ontvangst van de getekende vrijwaringsverklaring wordt uw kind toegevoegd
aan de lijst van bekwame zeilers.
De jeugdcommissie behoudt zich het recht voor jeugdleden, die zich bij herhaling niet aan de in de haven
en op het water geldende regels houden, te verwijderen van de lijst.
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Uitsluitend voor gebruik door de administratie
Aanvullende informatie
Ontvangstdatum:
vereist:
Goedkeuringsdatum:

Test afgenomen op:

AANVRAAG VOOR WV AALSMEER LIJST BEKWAME ZEILERS
NAAM:

LEEFTIJD:

Telefoon (overdag):

E-mailadres:

Boottype waarvoor je de aanvraag doet:
Optimist / RS Feva (doorhalen wat niet van toepassing is)
Handtekening (van ouder of voogd als aanvrager
onder 18 jaar is):

Aanvraagdatum:

Als je niet in het bezit bent van het CWO-diploma Jeugdzeilen eenmans/tweemans II of hoger, verzoeken
we je in de ruimte hieronder een omschrijving te geven van je ervaring als stuurman en/of bemanning.
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