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INTERN REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE ANTWERPSE 

WATERSPORTVERENIGING S.R.N.A. 

Afdeling Schelde en Afdeling Galgenweel 

 

Voorheen zoals in de statuten benoemd “huishoudelijk reglement’. 

 

 

 

Dit intern reglement werd door de Raad van Bestuur van de Koninklijke Antwerpse 

Watersportvereniging S.R.N.A. vereniging zonder winstoogmerk, uitgevaardigd in uitvoering 

van de laatst gepubliceerde statuten. 

 

Dit reglement kan alleen door de Raad van Bestuur gewijzigd of aangevuld worden indien 

de tekst van deze wijziging of aanvulling bij de schriftelijke oproeping van de bestuurders is 

gevoegd en uitdrukkelijk als agendapunt is voorzien.  

De leden worden via digitale media van eventuele wijzigingen aan dit reglement op de hoogte 

gesteld. 

 

Ieder lid is geacht kennis genomen te hebben van het intern reglement en van de statuten en 

dient er zich aan te onderwerpen. 

De leden zijn verplicht alle wijzigingen van adres, telefoon, e-mail, verzekering of 

bootgegevens aan  de verantwoordelijke bestuurder door te geven. 

 

De leden verzaken uitdrukkelijk aan ieder verhaal, ook in het geval van brand, tegen SRNA,  

haar beheerders en haar aangestelden. 

 

Over elke in dit reglement niet voorziene omstandigheid zal door het bestuur worden beslist. 
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TOETREDING 

 

Ieder verzoek tot lidmaatschap zal ingediend worden op een lidmaatschapsaanvraagformulier, 

in bijlage aan dit Intern Reglement gehecht. 

 

In toepassing van de wet van 28 juni 1984 zal iedere vreemdeling op het toetredingsformulier 

zijn nationaliteit, nummer en aard van het paspoort alsook de geldigheidsduur moeten 

vermelden.  

 

 

 

GEDRAGSCODE 

 

SRNA is een familiale club met de nadruk op het recreatief beoefenen van de watersport. 

Bij wedstrijden primeert het belang van deelname, de goede sfeer en de teamgeest bij het 

varen boven het behaalde resultaat. 

Zich correct gedragen is een basisbeginsel van onze vereniging zoals uitvoerig beschreven in 

onze “Gedragscode” in bijlage van dit Intern Reglement.  Elke uiting van alcoholmisbruik, 

druggebruik, agressie, pesten, homofobie, discriminatie, racisme en ongewenst seksueel 

gedrag zal niet getolereerd worden.  

 

 

 

GEBOUWEN EN UITRUSTING 

 

De terreinen, de gebouwen en de uitrusting van de vereniging worden beschouwd als een 

gemeenschappelijk bezit.  De leden dienen er zorg voor te dragen en zullen iedere 

beschadiging, door hun fout toegebracht, vergoeden.   

 

De leden zullen zich bijgevolg moeten houden aan de van overheidswege opgelegde regels in 

verband met de veiligheid en het milieu.  

 

 

 

GDPR WETGEVING 
 

Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de 

vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken en  om die afbeeldingen eventueel te 

gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging.  Het lid heeft evenwel het recht 

om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te 

trekken.  Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het 

lid worden vergoed. 
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REGELS BETREFFENDE DE INFRASTRUCTUUR VAN DE VERENIGING 

 

VERPLICHINGEN 

- De richtlijnen voor stalling, transport en onderhoud na te leven. 

- Alle voorzorgen te treffen om brandgevaar te voorkomen. 

- Chemisch afval, batterijen, verfresten, verdunners, afgewerkte olie en dergelijke zelf 

naar het containerpark te brengen. 

- Gewoon afval te deponeren in de daartoe bestemde containers. 

- De standplaats, de voorzieningen en het terrein zuiver achter te laten. 

- Voertuigen van het terrein te verwijderen op verzoek van het bestuur of de aangestelde 

terreinman 

- Schuren of krabben mag alleen met mechanische stofafzuiging, waarbij het schuurstof 

wordt opgevangen. 

- Bij verfwerken moet een grondzeil van vloeistofdicht materiaal dat onder en rond de 

boot windvast worden neergelegd.  Verfwerken mogen alleen met een kwast of 

verfroller worden uitgevoerd.  Bij werken met een verfpistool moet een volledig 

gesloten afscherming worden voorzien. 

 

VERBODEN 

- Het terrein op enigerlei wijze te verontreinigen. 

- Op het terrein of in de gebouwen open vuur te gebruiken. 

- Milieuschadelijke stoffen te deponeren. 

- Afval achter te laten. 

- Constructies of wijzigingen aan te brengen aan installaties, behoudens toestemming 

van het bestuur. 

- Enige commerciële activiteit uit te oefenen zonder schriftelijke toestemming van het 

bestuur. 

- Eigendommen te stallen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur. 

- Zonder voorafgaande toestemming van het bestuur, verontreinigende en storende 

werkzaamheden uit te voeren die buiten het kader van normaal winteronderhoud 

passen. 

- Vaartuigen te verplaatsen of te stallen buiten de daartoe bestemde zones. 

- In- en uitritten van het terrein te blokkeren. 

- Te overnachten op een boot op het terrein of in de loodsen. 

- In het clubhuis en op de terreinen welke in gebruik zijn door de vereniging mogen 

geen activiteiten gebeuren zonder de toestemming van de verantwoordelijke 

bestuurder. 
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REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEBOUWEN EN DE INSTALLATIES 

AFDELING GALGENWEEL. 

 

Het clublokaal is enkel toegankelijk voor de leden van de vereniging.  Gasten van andere 

watersportverenigingen zijn eveneens toegelaten. Niet-leden kunnen enkel toegelaten worden 

op uitnodiging van een lid en na inschrijving in het gastenboek. 

 

Mits uitdrukkelijke goedkeuring van de verantwoordelijke bestuurder kan het clublokaal ter 

beschikking gesteld worden voor speciale manifestaties. 

 

Huisdieren worden slechts gedoogd in de mate dat zij de zindelijkheid van de gebouwen en de 

terreinen niet aantasten en geen hinder veroorzaken voor de leden. 

 

Het clublokaal is het middelpunt van het verenigingsleven van de club en de leden en hun 

gasten dienen dan ook in alle opzichten bij te dragen tot het verwezenlijken van een gezellige 

en sportieve geest, zowel in taal als in omgang. 

 

De leden dienen zich te onderwerpen aan de richtlijnen van VEZEGA. 

De toegang tot het clublokaal en de installaties van het Galgenweel is enkel voorbehouden 

aan leden, hun gasten en de deelnemers aan de wedstrijden of opleidingen ingericht door 

SRNA. 

 

Boten, zeilplanken en masten dienen steeds geborgen te worden op de aangeduide ligplaats. 

De verantwoordelijke bestuurder of zijn aangestelde bepaalt de ligplaatsen in functie van het 

type boot en de activiteitsgraad van de gebruiker. 

Ingeval van geschil beslist de raad van bestuur. 

 

Ongezonde, hinderlijke en/of gevaarlijke werkzaamheden zijn verboden. 

De vereniging heeft het pandrecht op in de loodsen aanwezige goederen voor het innen van 

achterstallige liggelden. 

 

Indien het liggeld niet betaald werd, is de vereniging gemachtigd de boot of de goederen van 

de eigenaar te vergrendelen. 

 

Het dragen van een zwemvest is verplicht. 

 

De geldende richtlijnen zoals bepaald in “Voorschriften keuken & bar” in bijlage van dit 

Intern Reglement dienen ten allen tijde gevolgd. 
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REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEBOUWEN  EN DE INSTALLATIES 

AFDELING SCHELDE. 

 

Het clublokaal is enkel toegankelijk voor de leden van de vereniging.  Gasten van andere 

watersportverenigingen zijn eveneens toegelaten. Niet-leden kunnen enkel toegelaten worden 

op uitnodiging van een lid en na inschrijving in het gastenboek. 

 

Mits uitdrukkelijke goedkeuring van de verantwoordelijke bestuurder kan het clublokaal ter 

beschikking gesteld worden voor speciale manifestaties. 

 

Huisdieren worden slechts gedoogd in de mate dat zij de zindelijkheid van de 

Gebouwen en terreinen niet aantasten en geen hinder veroorzaken voor de leden. 

 

Het clublokaal is het middelpunt van het verenigingsleven van de club en de leden en hun 

gasten dienen dan ook in alle opzichten bij te dragen tot het verwezenlijken van een gezellige 

en sportieve geest, zowel in taal als in omgang. 

 

Iedere eigenaar is verplicht zijn transportwagen in goede staat te houden zodat het verplaatsen 

van de boot in de meest veilige omstandigheden kan gebeuren. 

Zowel bij het gebruik van een transportwagen van de club als bij het gebruik van een eigen 

transportwagen is de eigenaar verantwoordelijk voor de juiste instelling volgens de 

afmetingen van zijn boot.  

 

De elektrische winches en andere transporttoestellen worden enkel door de daarvoor 

aangestelde persoon bediend. 

 

Boten worden enkel te water geladen indien de eigenaar alle rekeningen volledig heeft 

vereffend. 

 

Er zijn geen voorbehouden plaatsen in de loodsen of op het terrein. 

 

De leden richten tot de verantwoordelijke bestuurder of zijn aangestelde voor het gebruik van 

ligplaatsen, het te water laten of het bovenhalen van hun boot. 

 

Alvorens met de boot het spoor en of het terrein te betreden én jaarlijks bij de vernieuwing 

van de polis moet de eigenaar een geldig attest BA -afgeleverd door zijn 

verzekeringsmaatschappij - bezorgen aan de verantwoordelijke bestuurder. 

De vereniging heeft ten allen tijde het recht de geldigheid van de voorgelegde documenten te 

controleren bij de verzekeraar. 

Bij gebrek aan verzekering zal de boot op kosten van de eigenaar uit de loodsen worden 

verwijderd. 
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SCHORSING EN UITSLUITING 

 

De raad van bestuur behandelt de eventuele inbreuken van de leden op het intern reglement en 

op de statuten en of deze aanleiding kunnen geven tot schorsing. Een geschorst lid heeft geen 

toegang tot gelijk welke clubinstallatie totdat de algemene vergadering een definitieve 

beslissing i.v.m. zijn eventuele uitsluiting heeft genomen. 

 

 

 

ALGEMEEN 

 

Voor de betaling van de lidgelden en liggelden zijn de algemene factuurvoorwaarden van 

toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

Antwerpen, oktober 2021. 
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