HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V.W. Inside - Outside v.z.w.

DEEL 1. ALGEMEEN

Artikel 1: Beheersvorm - maatschappelijke zetel De Vlaamse Vereniging voor Watersport Inside Outside, afgekort V.V.W. Inside - Outside is een v.z.w. en lid van Wind & Watersport Vlaanderen de
maatschappelijke zetel van de club is gevestigd te 8400 Oostende, Schietbaanstraat 100.

Artikel 2: Doel Dit H.R. heeft tot doel de rechten, plichten en verbintenissen van de club en haar
leden te bepalen. Ieder nieuw lid leest het reglement. Het reglement hangt te allen tijde uit in beide
clubhuizen.

Artikel 3: Toetreding Door hun toetreding verbinden de leden zich ertoe het H.R. na te leven. Ook
leden van andere clubs, op bezoek of deelnemend aan een wedstrijd en bezoekende leden (zie art. 6)
moeten dit reglement naleven.

Artikel 4: Lidmaatschap - Men wordt lid door het eenmalig invullen en tekenen van het
aansluitingsformulier en jaarlijks betalen van lidgeld. - Alle leden die competitief de watersport
(zouden) beoefenen, moeten een medische steekkaart indienen om verzekerd te worden tegen
lichamelijke ongevallen. - Aard en bedrag van het lid- en liggelden (voor boten / surfplanken) worden
jaarlijks vastgesteld en kenbaar gemaakt. Alle betalingen geschieden op naam van V.V.W. Inside Outside en gelden slechts voor een volledig kalenderjaar (1 jan. - 31 dec.).

Men kan zich aansluiten onder één der volgende categorieën leden: l. Familiale hoofdleden: dit zijn
leden die als hoofd van een gezin met hun inwonende gezinsleden het recht hebben om het zeilen,
plankzeilen, plankvliegeren, golfsurfen, zeilwagenrijden, paddle board en kajakken te beoefenen
(Spuikom en/of zee).

2. Individuele leden: dit zijn leden vanaf 18 jaar die uitsluitend het recht hebben om het zeilen,
plankzeilen, plankvliegeren, golfsurfen, zeilwagenrijden, paddle board en kajakken te beoefenen
(Spuikom en/of zee).

3. Jeugdleden: dit zijn leden onder 18 jaar die uitsluitend het recht hebben om het zeilen,
plankzeilen, plankvliegeren, golfsurfen, zeilwagenrijden, paddle board en kajakken te beoefenen
(Spuikom en/of zee).

4. Sympathiserende leden: dit zijn leden die niet aan watersport doen maar door hun bijdrage de
werking van de club steunen en kunnen deelnemen aan het clubleven.

5. Aanvullende leden: leden die in een andere club al lid zijn (WWSV) en bij V.V.W. I.O. een
aanvullend lidmaatschap betalen. Alle verzekeringen blijven echter bij de hoofdclub. Als bewijs van
lidmaatschap worden de leden verzocht hun WWSV-lidkaart steeds bij zich te hebben. Voor de
inwonende gezinsleden van categorie 1.) volstaat hun persoonlijke identiteitskaart.

6. Bezoekende leden: dit zijn leden die voor een bepaalde periode gebruik willen maken van de
clubinstallaties.

Artikel 5: Clubinstallaties De clubinstallaties zijn gevestigd: a.) Aan de Spuikom, Schietbaanstraat 100,
en omvat: * clublokaal met bar, toiletten, kleedkamers en stortbaden. * loods voor het bergen van
zeilplanken en zeilboten met aanhorend een bergplaats voor clubmateriaal. * terrein naast de loods
als ligplaatsen voor boten.

b.) Aan zee, K. Astridlaan, en omvat: * clublokaal met bar, toiletten, kleedkamers en stortbaden. *
loods voor het bergen materiaal van de leden. * loods voor clubmateriaal.

Artikel 6: Toegang tot de clubinstallatie De toegang tot de clubinstallaties en tot het watervlak
Spuikom is voorbehouden aan: a.) De leden van V.V.W. Inside - Outside b.) de deelnemers aan
wedstrijden ingericht door/met medewerking van de club. c.) Bezoekers moeten zich eerst melden in
het clublokaal en het tarief van de verlengde periode (dag, week, enz ... ) betaald hebben. d.)
Cursisten ingeschreven in zeil-,surf- of catamaranstages. e.) De leden van andere clubs die bij V.V.W.
Inside - Outside een aanvullend lidmaatschap betalen voor het geldende surfseizoen.

We vertrouwen erop dat ALLE leden actief medewerken om surfers die niet aan de hoger vermelde
voorwaarden voldoen uit de clubinfrastructuur te weren. Indien een clublid eventueel een inbreuk
vaststelt kan hij dat onmiddellijk melden bij het bestuur.

Artikel 7: Gebruik loodsen De openingstijden van clublokaal en loods worden bekend gemaakt aan de
leden. Voor wie buiten deze tijd zijn/haar surfmateriaal in de loods wil uithalen om te surfen, kan
tegen betaling van een waarborgsom, over een sleutel beschikken. Deze personen zijn zelf
verantwoordelijk voor het goed afsluiten van deuren en poorten wanneer zij op het watervlak
vertoeven of het clubterrein verlaten. De sleutel is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden
doorgegeven. Overtreding van voorgaande verplichtingen kan aanleiding geven tot het oplopen van
een schorsing of uitsluiting. Rookverbod in de loods.

Artikel 8: Gebruik kleedkamers en sanitair De kleedkamers, stortbaden en sanitair moeten proper
achtergelaten worden. Zorg ervoor dat alle kranen steeds goed afgesloten worden. Waardevolle
voorwerpen als portefeuille, uurwerk, sleutels worden het best in bewaring afgegeven aan de bar.
Deze bewaring gebeurt in een afgesloten kast. Het bestuur noch de v.z.w. zijn echter
verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstal. Rookverbod in de kleedkamers.

Artikel 9: Clublokaal Buiten de vernoemde personen in art. 6 mag een lid één of meer personen
uitnodigen mits hij/zij deze genodigde(n) inschrijft in het gastenboek (ter beschikking liggend aan de
bar).

Het gebruiken van eigen drank is niet toegelaten.

Voor het te koop aanbieden van zeil-, surf- of kajakmateriaal moeten de leden het daarvoor
bestemde blocnotepapier vragen aan de bar en op het INFO-bord vastprikken.

Honden zijn niet toegelaten tot het clublokaal en moeten op de terreinen aan de leiband worden
gehouden. Eventuele hondenuitwerpselen moeten door de eigenaar zelf onmiddellijk worden
opgeruimd.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid verzekeringen surfen op zee en op de Spuikom veronderstelt te
allen tijde het nemen van een risico. De leden surfen op ieder moment op eigen risico.

Ieder lid is verplicht een verzekering ”burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden” te bezitten. De
vereniging, noch haar bestuursleden, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke

ongevallen of schade berokkend aan derden. Daarom moeten de leden zich ervan vergewissen dat
hun B.A. eveneens verworven is t.o.v. de gebruikers van loods en buitenligplaatsen i.v.m. eventuele
beschadiging tijdens de bergingsperiode. Bij zijn aansluiting heeft ieder lid eveneens getekend voor
afstand van verhaal t.o.v. V.V.W. Inside - Outside, en moet zijn verzekering hiervan op de hoogte
stellen.

Wanneer een clublid een door hem verschuldigd bijdrage niet heeft betaald, heeft de club een
pandrecht op boot of plank en bijhorende uitrusting. Achtergelaten zeil-/surfmateriaal wordt
gedurende 6 maanden bewaard ter beschikking van de eigenaar. Hiertoe wordt in het clublokaal een
lijst uitgehangen. Na 6 maanden wordt het materiaal eigendom van de club.

Artikel 11: Gebruik clubmateriaal kan enkel bij aanwezigheid van personeel en betaling van een
gebruiksvergoeding

Artikel 12: Sancties Bij het niet naleven of overtreden van het H.R. kunnen volgende sancties worden
getroffen: - mondelinge of schriftelijke vermaning. - onmiddellijke verwijdering van het watervlak en
clubinstallaties. - tijdelijke ontzegging van toegang tot het clubhuis en/of watervlak. - uitsluiting uit
de club.

Eén van deze sancties kan genomen worden door een bestuurslid en dient bevestigd te worden op
de eerstvolgende vergadering van het bestuurscomité zonder dat de getroffen sanctie intussen
wordt opgeschort.

Sancties zijn eveneens geldig tegen een clublid die zich onbehoorlijk gedraagt of getuigt van
onsportieve geest.

Artikel 13: Toepassing huishoudelijk reglement De leden van het bestuurscomité hebben als plicht de
bepalingen van het H.R. na te leven en te doen naleven. Zij hebben het recht om op ieder ogenblik
een lid te wijzen op de toepassing van het H.R., eventueel maatregelen te treffen en de plicht het
bestuurscomité op de hoogte te brengen van de laakbare feiten.

Ieder lid wordt verondersteld het H.R. na te leven. Klachten en/of onregelmatigheden moeten
onmiddellijk door hen worden gemeld aan het bestuur.

Ieder lid aanvaardt het gezag van de mensen die zetelen in het bestuurscomité of in de beheerraad.

Aan deze bepalingen kunnen door het bestuur wijzigingen en/of aanvullingen worden aangebracht.

DEEL 2 PRAKTISCHE LEEFREGELS INSIDE

A. openingsuren De club is tijdens de zomer iedere dag geopend van 10.00 uur. Dit wordt duidelijk
gemaakt door het hijsen van de clubvlag (witte WWSV vlag). Tijdens het voor- en najaar, is de club
geopend op variabele tijdsstippen.
Wanneer er reddingsdienst is voorzien wordt er een groene vlag gehesen.
Fietsen kunnen geplaatst worden in de daartoe voorziene fietsenrekken. Bromfietsen dienen
geplaatst op de parkeerstrook voor het clubhuis. De toegang tot loods en ligplaatsen van planken en
boten moet steeds vrij gehouden worden.
B. Gebruik loods zeilplanken leden mogen uitsluitend de aan hen toegekende ligplaatsen gebruiken.
Het bergen van een tweede plank in dezelfde ligplaats is toegestaan, mits dit geen hinder vormt voor
de plank ernaast. Bij beschadiging van materiaal van andere leden of van de club, is men persoonlijk
verantwoordelijk (zie art. 15). Wie wordt betrapt op diefstal zal onmiddellijk uit de club worden
uitgesloten. De club heeft geen verzekering tegen diefstal van sportmateriaal. - Iedereen die een
ligplaats wil kan deze aanvragen bij de secretaris. Indien er geen plaatsen beschikbaar zijn wordt een
wachtlijst aangelegd. - De vergoeding voor gebruik van kasten en ligplaatsen wordt ten laatst tegen 1
april betaald op rekening van de club. Na deze periode worden de ligplaatsen en kasten die nog niet
werden betaald, leeggehaald. - Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de voorhanden
zijnde ruimte beperken we het verdelen van de kasten tot 1 kast per actief lid (een actief lid is
iemand die gedurende het seizoen op zeer regelmatige wijze zijn sport ter plaatse beoefent).

C. Gebruik van buitenligplaatsen Leden met een buitenligplaats voor hun boot zijn zelf
verantwoordelijk voor hun materiaal. De boten (al dan niet op een trailer) worden zo geplaatst dat zij
geen enkele hinder vormen voor andere boten. De boten moeten met touwwerk worden vastgelegd
om eventuele schade door bijvoorbeeld felle wind te voorkomen.

D. Gebruik van helling en aanlegsteigers De helling naar de steigers moet steeds vrij blijven van
zeilen, planken, en trailers. De trailers moeten na elk gebruik voor het te water laten van een boot,
steeds teruggeplaatst worden op het terrein "buitenligplaatsen". Ook de aanlegsteigers moeten vrij
blijven van zeilen en planken om andere gebruikers niet te hinderen. De boten moeten steeds zover
mogelijk aan de steigers gemeerd worden om deze zeilklaar te maken. Zeilboten moeten 's avonds
steeds uit het water worden gehaald. Vissen of duiken van op een steiger is verboden.

E. Gebruik van het watervlak Het watervlak is uitsluitend voorbehouden voor het zeilen, windsurfen,
paddle board en kajakken. Zwemmen, duiken, motorbootvaren met eigen boot, water- en jetskiën
zijn strikt verboden behoudens schikkingen vastgesteld door het politiereglement. Het zeilen,
windsurfen en kajakken gebeurt op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. De deelnemers
aan activiteiten en wedstrijden mogen niet gehinderd worden door andere watersporters. De
zeilers/windsurfers moeten de elementaire regels van het zeilreglement naleven. De leden mogen

enkel te watergaan vanaf de bestaande pontons Het dragen van een zwemvest op het watervlak is
verplichtend.

DEEL 3 PRAKTISCHE LEEFREGELS OUTSIDE

A. Openingsuren

- De club is tijdens de maanden juli en augustus iedere dag geopend van 11:00 tot 19:00 uur. Dit
wordt duidelijk gemaakt door het hijsen van een vlag (rood of groen). Tijdens het voor- en najaar is
de club geopend op variabele tijdsstippen. Enkel bij gehesen vlag (rood of groen) is de club ook
effectief open. - Wanneer er geen reddingsdienst is er geen vlag; het beoefenen van watersport is
dan in principe verboden en gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid. - Het zwemmen in de
zones “ sportstrand” is steeds verboden.

B. Gebruik infrastructuur - Fietsen worden enkel op de zeedijk geplaatst. - Auto’s mogen niet op de
slipway worden geplaatst. Deze zone moet steeds vrij blijven voor eventuele reddingsoperaties. - De
leden zorgen ervoor dat het Beachhouse bij het verlaten ervan, degelijk wordt afgesloten en het
alarm aangelegd wordt. - De garagedeur wordt tijdens de dag zoveel mogelijk dicht gehouden.
Diefstalpreventie: Er kan geen gebruik gemaakt worden van water of douches door toeristen of nietleden. - Al het sportmateriaal moet opgeslagen worden in de individuele plaatsen. Losliggend
materiaal en zeilen zullen zonder meer door de leden van het bestuur weggenomen worden. De club
is niet verantwoordelijk voor losliggend materiaal. - De sleutels in omloop zijn voor persoonlijk
gebruik. Het is verboden sleutels aan derden door te geven. - Kledij kan uitsluitend worden
achtergelaten in de kleedkamers. Het clublokaal moet te allen tijde vrij blijven van persoonlijke
zaken. Het lokaal moet bij het verlaten netjes blijven. Alle leden kunnen gebruik maken van het
clubmateriaal, na betalen van de gebruiksvergoeding. - Geen bedrag op drankkaart of drankkaart niet
bij = cash aan niet-leden tarief - De leden omschrijven hiermee dat ze de wetteksten i.v.m. het surfen
op zee (K.B. 1984) kennen en zullen naleven. - Het Zeevaartreglement moet te allen tijde
geëerbiedigd worden. Deze wettekst ligt in het Beachhouse ter inzage. - De toegang tot de garage
voor het clubmateriaal, de berging en de ruimte achter de bar zijn verboden zonder toestemming.

C. Ligplaatsen - Iedereen die een ligplaats wil kan deze aanvragen bij de secretaris. Indien er geen
plaatsen beschikbaar zijn wordt een wachtlijst aangelegd. - De vergoeding voor gebruik van kasten en
ligplaatsen wordt ten laatst tegen 1 april betaald op rekening van de club. Na deze periode worden
de ligplaatsen en kasten die nog niet werden betaald, leeggehaald. - Om zoveel mogelijk mensen te
laten genieten van de voorhanden zijnde ruimte beperken we het verdelen van de kasten tot 1 kast
per actief lid (een actief lid is iemand die gedurende het seizoen op zeer regelmatige wijze zijn sport
ter plaatse beoefent).

D. Sportactiviteiten op het water - Watersporters op zee moeten in het bezit zijn van vuurpijlen en
mogen maximaal een halve zeemijl van de laagwaterlijn in zee. - De kleine motorboot of jetscooter
staan steeds ter beschikking van de leden voor rescue-interventies op zee in de clubloods. - Sleutel
clubloods bevindt zich in break glas kastje.
- De leden dragen steeds een surfpak. Zwemvest is niet verplicht doch sterk aangeraden; zeker bij het
plankvliegeren. - De groene of gele lycra moet steeds gedragen worden, leden zonder groene lycra of
niet leden (betalen een verzekeringsbijdrage) moeten zich melden en bekomen een rode lycra. Iedereen blijft steeds binnen de halve zeemijlafstand van de laagwaterlijn. - Gaan steeds te water in
de insteek zone. - Niemand gaat alleen op het water. Steeds is er ofwel een 2de watersporter op het
water ofwel een persoon aan de wal. - Voor de plankvliegeraars is een leachline (kite – kiter)
verplicht. Een leachline (board – kiter) is niet verplicht. Indien je er wel mee vliegert dan is ook een
helm verplicht. - Plankvliegeraars laten hun vlieger steeds op en neer in de “kitezone” die afgebakend
is met een rood lint. - Op iedere plank brengt de beoefenaar een GSM nummer aan. - Iedere
plankvliegeraar heeft een aanvullende verzekering genomen tegen ongevallen. En dit via WWSV bij
het niet dragen van een lycra wordt de kiter gevraagd onmiddellijk te stoppen, indien dit wordt
geweigerd riskeert de kiter een boete van de zeevaartpolitie indien leden van de club
onregelmatigheden vaststellen wordt dit gemeld aan de bar, zodat de aanwezige verantwoordelijke
kan tussenkomen, dit om discussies te vermijden.

Bij verlies van een lycra zal een nieuwe verkrijgbaar zijn voor een bijdrage van 20 Euro.

