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HUISHOUDELIJK REGLEMENT AFDELING GALGENWEEL

ALGEMEEN
Art 1
Dit huishoudelijk reglement werd door de Raad van Bestuur van de Koninklijke Antwerpse
Watersportvereniging - SRNA v.z.w. in vergadering van 25 mei 2010 goedgekeurd.
Wijzigingen of aanvullingen aan dit reglement zullen aan de leden meegedeeld worden door
aankondiging in het clubhuis op het Galgenweel en op de maatschappelijke zetel.
LEDEN – LIDGELDEN
Art 2
Ieder verzoek tot lidmaatschap dient ingediend te worden op een formulier, in bijlage aan dit
huishoudelijk reglement.
Art 3
De lidgelden dienen betaald te zijn voor een (1) mei van het jaar waarvoor lidgeld verschuldigd is.
Leden die hun lidgeld niet hebben betaald voor voornoemde datum zijn niet verzekerd.
Art 4
De S.R.N.A. heeft het pandrecht op in de loodsen aanwezige goederen voor het innen van
achterstallige lidgelden.
Art 5
De leden zijn verplicht alle wijzigingen van adres, telefoon, verzekering of bootgegevens aan het
bestuur en de verantwoordelijke voor de werkgroep Galgenweel kenbaar te geven.
Art 6
Indien het lidgeld niet betaald werd, is de vereniging gemachtigd de boot of de goederen van de
eigenaar te vergrendelen, na een aangetekende schriftelijke aanmaning.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN
Art 7
Ieder lid, al dan niet effectief, is geacht kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement en
van de statuten en dient er zich aan te onderwerpen.
Hij ontwerpt zich tevens aan de reglementen welke door VEZEGA, belast met het beheer van de
terreinen en watervlak, worden opgelegd aan de S.R..N.A., alsmede aan de beslissingen die door de
Raad van Bestuur genomen worden.
Art 8
Op de terreinen en in de lokalen onthouden de leden zich van alles wat aanleiding kan geven tot
aanstoot of ongemakken bij andere leden zoals onnodig lawaai, onbehoorlijke taal, het scheppen van
wanorde of het achterlaten van afval, enz.
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Dergelijk wangedrag kan aanleiding geven tot schorsing.
Art 9
Elk bestuurslid kan op– en aanmerkingen geven aan de leden waar hij die nodig acht of in het belang
van de club.
Art 10
Het dragen van een zwemvest is verplicht.
CLUBHUIS
Art 11
Het clubhuis is enkel toegankelijk voor de leden van de S.R.N.A., hun gasten en de deelnemers aan
wedstrijden ingericht door de S.R.N.A. Niet leden kunnen enkel toegelaten worden op uitnodiging van
een lid.

Art 12
In het clubhuis en op de terreinen welke in gebruik zijn door de S.R.N.A. mogen geen
activiteiten gebeuren of aankondigingen zonder de toestemming van een bestuurslid en de
verantwoordelijke van de werkgroep Galgenweel.
Art 13
De volledige installaties en inrichtingen van de club, clubhuis en loodsen, zullen door de
leden als goede huisvader gebruikt en onderhouden worden. Schade veroorzaakt door foutief
gebruik of grove fout dient door de gebruiker vergoed te worden.
BOOTBERGING
Art 14
Het bestuur en de verantwoordelijke van de werkgroep Galgenweel wijst jaarlijks de
ligplaatsen toe, mits betaling van een vastgesteld bedrag voor een ligplaats.
Art 15
Het loodsreglement, zoals uitgehangen dient strikt nageleefd te worden. Bij het niet naleven
vervalt het recht op bootberging.
Art 16
Een toegewezen ligplaats behelst het op eigen verantwoordelijkheid bergen van een zeilboot
of surfplank met zijn uitrusting op de door het bestuur toegewezen plaats. Ligplaatsen kunnen
niet worden overgedragen zonder goedkeuring van het bestuur en de verantwoordelijke van
de werkgroep Galgenweel. Alle onderdelen dienen gemerkt te worden met de naam van de
eigenaar.
Art 17
De leden dienen bij het verlaten van de loods of tijdens het zeilen of surfen de deuren van de
loodsen te sluiten.
Art 18
Elk lid is verantwoordelijk voor het onderhoud, de orde en netheid van de hem toegewezen
plaats. De leden dienen hun boot zo te bergen dat de erboven liggende plaats zo weinig
mogelijk gehinderd wordt. Trailers met mastvoet zijn verboden.
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Art 19
Alle gebruik voor andere doeleinden als voornoemd zijn verboden.
Antwerpen, 25 mei 2010
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