ZSC Broechem
Oelegemsesteenweg 43b
2520 Ranst-Broechem
03/4750086

ZSC BROECHEM vzw
Reglement van inwendige orde.
Huidig reglement heeft tot doel de statuten van de vereniging Zeil- en Surf Club Broechem vzw, afgekort ZSC Broechem,
aan te vullen met bijkomende schikkingen en voorschriften. Veranderingen en/of aanvullingen voorgesteld door het
bestuur worden aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
Met het “bestuur” wordt bedoeld: het bestuur van ZSC Broechem.
Gezien het feit dat ZSC Broechem gebruik mag maken van het waterspaarbekken van de Antwerpse Waterwerken,
afgekort AWW en later Water-link genoemd, dat voor de produktie van drinkwater voor een belangrijk gedeelte van het
Vlaamse Gewest instaat, is het bestuur verplicht onderhavige reglement strikt toe te passen.
Het gebruik van het spaarbekken blijft uitsluitend beperkt tot zeilen, windsurfen en suppen. Zwemmen is niet toegelaten.
Water-link heeft het recht om, in samenspraak met ZSC Broechem, het huishoudelijk reglement te laten wijzigen.
LIDMAATSCHAP
Artikel 1
De voertaal van de leden onderling is Nederlands.
Artikel 2
ZSC Broechem heeft haar maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Oelegemsesteenweg, 43B. Zij zal haar activiteiten
hoofdzakelijk houden op het Spaarbekken Broechem, gelegen langs hetzelfde adres. Aan de voet van dit spaarbekken
bevinden zich haar instellingen.
Artikel 3
Elk lid bekomt, na het betalen van het lidgeld, een lidkaart die hem/haar en hun gezin toegang verleent tot de in
Artikel 2 bedoelde gebouwen en/of instellingen met inbegrip van het watervlak. Tevens verleent zij toelating om met
zijn/haar gezin deel te nemen aan de door ZSC Broechem georganiseerde activiteiten.
Leden, die personeelslid zijn bij Water-link, en hun gezin genieten van een bijkomend statuut, bestaande uit:
eerste keuze voor een ligplaats in de berging, tot maximum 10 % van de loodscapaciteit.
een korting van 15 % bij deelname aan de zeil-/surflessen, ingericht door ZSC Broechem.
Artikel 4
Door hun toetreding tot ZSC Broechem verbinden de leden zich ertoe zowel dit huishoudelijk reglement als de
reglementeringen van Water-link en het politiereglement van Ranst stipt na te komen. Inbreuken hierop kunnen
aanleiding geven tot uitsluiting uit ZSC Broechem.
Artikel 5
Elk lid aanvaardt zich automatisch te zullen schikken naar de bevelen, richtlijnen of gewijzigde reglementen die
tijdens het lopend seizoen door Water-link of enige andere openbare instantie tegenover ZSC Broechem en haar leden
zouden worden uitgevaardigd. Ieder lid zal zich minimum twee dagen per jaar ter beschikking stellen voor de
clubwerking.
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Artikel 6
Het eerste jaar van het lidmaatschap wordt aanzien als een proefjaar. Het lidmaatschap geldt voor het gehele gezin,
zijnde de ouders en de ongehuwde inwonende kinderen. Minderjarige kinderen kunnen een jeugdlidmaatschap
aangaan, evenwel mits schriftelijke toestemming van de ouders of voogd. Samenwonende niet gehuwde personen
worden gelijkgesteld met gehuwden.
Artikel 7
Het bedrag van het lidgeld, al of niet met een ligplaats in de loods of op het terrein, wordt jaarlijks bepaald.
Artikel 8
Alle ligplaatsen op het terrein of in de loods worden door het bestuur toegekend of door een door haar gemachtigd
persoon.
Artikel 9
Leden die toetreden na 1 oktober moeten de bijdrage van het lopend jaar niet betalen; zij betalen voor het volgend
jaar.
Artikel 10
Het ontslagnemend of uitgesloten lid, alsook de rechthebbenden van het ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid,
kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk vermogen van ZSC Broechem.
Artikel 11
Leden, die hun lidgeld niet voldaan hebben op 15 februari van het lopend jaar, verliezen hun lidmaatschap en
eventuele ligplaats en worden als ontslagnemend beschouwd.
Zij verplichten zich, na kennisgeving door het bestuur per aangetekend schrijven, hun eigendommen van het terrein te
verwijderen uiterlijk op de datum, vermeld in de kennisgeving.
Het ontslagnemend lid verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat na deze datum ZSC Broechem geen enkele
verantwoordelijkheid draagt voor de zich nog op haar terreinen achtergelaten voorwerpen en dat het achtergelaten
materiaal ter beschikking wordt gesteld van ZSC Broechem, die dit materiaal mag verwijderen, indien nodig.
Artikel 12
De toegang tot de instellingen en het watervlak is voorbehouden aan de leden die in het bezit zijn van een geldige
lidmaatschapskaart. Deze moet op aanvraag getoond kunnen worden aan de verantwoordelijken van ZSC Broechem,
alsook aan de verantwoordelijken van Water-link.
Publiciteit op en rond het watervlak mag enkel na toestemming van het bestuur en in overleg met Water-link.
Het is niet toegelaten de infrastructuur en/of leden van de vereniging te misbruiken voor activiteiten die rechtstreeks
tot doel hebben handel te drijven.
Artikel 13
Bezoekers worden toegelaten, mits naleving van het huishoudelijk reglement en van de aanwijzingen van de
bestuursleden of de dagverantwoordelijke. De bezoeker dient zich alleszins te registreren in het gastenboek. Door het
plaatsen van hun handtekening verklaren zij medisch en fysiek geschikt te zijn om de watersport te beoefenen. Zij
mogen slechts 1 maal gebruik maken van dit systeem en dit binnen de maand van hun eerste inschrijving in het
gastenboek. Van deze gratis kennismaking kan enkel gebruik gemaakt worden mits uitnodiging door een lid.
BESTUUR
Artikel 14
De voertaal van het bestuur is Nederlands.
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Artikel 15
De afgevaardigde beheerder, verder voorzitter genoemd, stelt het bestuur samen, zit dit voor en benoemt (of ontslaat):
één of meer ondervoorzitters die de verantwoordelijkheid dragen van de verschillende secties
een secretaris
een penningmeester
bestuursleden, bevoegd voor één of meerdere aspecten van de watersport, alsook de materiaal- en
dagverantwoordelijke.
Artikel 16
De voorzitter verzorgt mee de dagelijkse administratie en tekent geldig namens de vereniging tegenover banken,
spaarkassen, openbaar besturen en andere instellingen.
Hij vertegenwoordigt de vereniging rechtsgeldig tegenover derden. Hij roept de vergadering samen en bereidt het
agenda voor. Bij gelijkheid van stemmen is zijn stem doorslaggevend.
Artikel 17
De ondervoorzitter zit, bij afwezigheid van de voorzitter, alle vergaderingen voor. Bij belet van de voorzitter oefent
hij tijdelijk diens rechten uit.
Artikel 18
De secretaris verzorgt de briefwisseling van de vereniging en de ledenadministratie en tekent geldig namens de
vereniging tegenover openbare besturen en andere instellingen. Hij maakt notulen van de vergaderingen en op de
Jaarlijkse Algemene Vergadering verzorgt hij een jaarverslag over de activiteiten van de vereniging.
Artikel 19
De penningmeester verzorgt de boekhouding van de vereniging, int de bijdragen van de leden en is belast met het
uitkeren van alle betalingen en uitgaven. Hij heeft tot en met een bedrag van 2.500 € volmacht tegenover banken en
spaarkassen. Voor grotere uitgaven tekent hij samen met de voorzitter. Hij geeft iedere maand een kasverslag aan het
bestuur en is verantwoordelijk voor het financieel verslag tegenover de Algemene Vergadering.
Artikel 20
De bestuursfuncties dienen door afzonderlijke personen uitgeoefend te worden. Alle bestuursfuncties zijn
onbezoldigd. Wijzigingen aan de artikels 16 tot 20 kunnen enkel door de Algemene Vergadering worden
doorgevoerd.
Artikel 21
Indien één van de bestuursleden wenst af te treden, dient hij daarvan de secretaris schriftelijk in kennis te stellen,
waarna hij door de voorzitter ontslaan kan worden.
Artikel 22
Elk bestuurslid die een functie bekleed mag, mits goedkeuring van het bestuur, zich laten bijstaan door één of meer
leden in het uitoefenen van zijn functie. Deze personen hebben geen zitting in de bestuursvergaderingen.
BIJZONDERE RICHTLIJNEN
Artikel 23
Water-link kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en ongevallen, wat ook de oorzaak hiervan is.
Artikel 24
Alleen Water-link beslist over de al dan niet beschikbaarheid van het spaarbekken voor de watersport en over het
waterpeil. Zij is gemachtigd zonder enige voorafgaande verwittiging een rode vlag te hijsen aan de vlaggenmast naast
de trap. Als die rode vlag hangt mag het watervlak door niemand betreden worden en/of moet het watervlak
onmiddellijk ontruimd worden.
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De groene vlag, gehesen door een lid of dagverantwoordelijke, duidt erop dat het watervlak toegankelijk is en er
minstens twee personen aanwezig zijn op het spaarbekken zodat er redding mogelijk is in geval van nood.
Individueel surfen of zeilen zonder dat de groene vlag gehesen is, is uit hoofde van veiligheid ten strengste verboden.
Een oranje vlag gehesen aan de mast betekent dat het verplicht is aangepaste isothermisch kledij te dragen vooraleer
het watervlak te betreden.
Onderaan de mast wordt deze code met toelichting uitgehangen, alsook in het clubhuis.
Artikel 25
Uit veiligheidsoogpunt is het aan alle watersporters ten strengst verboden de zone , afgebakend met een boeienlijn,
rondom het uitgaande en ingaande transportstation te overschrijden.
Artikel 26
Alle types surfplanken zijn toegelaten.
Voor boten zijn enkel aanvaarde midzwaardboten en ophaalbare kielboten toegelaten. Boten die uit hoofde van hun
bouw of grootte een gevaar opleveren voor de andere watersporters kunnen door het bestuur geweigerd worden. Boten
of planken met afmetingen of hoedanigheden buiten de hogervermelde specificaties kunnen slechts toegelaten worden
mits uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.
Het gebruik van motorboten is enkel toegelaten voor deze, dienende voor redding en/of activiteiten van de vereniging
en uitsluitend met toestemming van Water-link.
Het gebruik van opblaasbare bootjes is verboden, behalve voor wat betreft boten met een opblaasdruk van minstens
1 bar (RIB’s, SUP’s, …). De boten moeten onzinkbaar zijn of gemaakt worden. Iedere boot moet een voldoende lange
sleeplijn aan boord hebben.
Het vaarreglement en de voorrangsregels zijn van toepassing.
Het dragen van een zwemvest is verplicht voor ieder die zich op het water begeeft. Windsurfers moeten bovendien bij
watertemperaturen onder de 18°C een isothermisch pak dragen. Hierop zal strikt toezicht gehouden worden.
Zwemmen, duiken en vissen zijn ten strengste verboden. Het eventueel duiken naar verzonken voorwerpen gebeurt op
initiatief en onder leiding van het bestuur.
Artikel 27
De motorboten van de vereniging, die van het type zijn dat door Water-link werd goedgekeurd, worden enkel gebruikt
door bevoegde personen in functie van redding of organisatie. De bestuurders ervan worden door het bestuur
aangeduid; behoudens in ernstige noodgevallen waarbij iedere persoon volgens zijn mogelijkheden en kunnen de
plicht heeft hulp te bieden aan watersporters in nood.
Artikel 28
De oprit en de wegenis rondom het spaarbekken is voor motorvoertuigen verboden terrein. Onder strenge
voorwaarden mogen de surfplanken en de zeilboten met de auto tot aan de steiger worden gebracht. Deze dient echter
onmiddellijk en tegen lage snelheid terug van de wegenis rondom het bekken te worden verwijderd.
Zolang de boot of de surfplank op het water is, mag de bijhorende trailer op de grasstrook naast de weg, zo dicht
mogelijk bij de steiger geplaatst worden. Elke avond dienen de boten en surfplanken uit het water gehaald te worden
met uitzondering van deze dienende voor redding, gehandicaptenzeilen en lesboten. De toegangsweg tot het
waterbekken en de poort, evenals de wegenis rondom het waterbekken moeten steeds volledig vrij gehouden worden
voor de hulpdiensten en voor Water-link.
Artikel 29
De respectievelijke steigers zijn voorbehouden aan de zeilers en aan de surfers om in en uit het water te gaan. De
steigers worden volledig vrij gehouden van zeil- of surfmateriaal om anderen ook de kans te geven de steigers te
gebruiken. Indien er tijdelijk zeil- of surfmateriaal op gelegd wordt voor het vertrekken of aankomen, dan moet dit zo
spoedig mogelijk verwijderd worden.
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Artikel 30
Het is verboden de steigers en de wegenis rond het spaarbekken te benutten als lig- of speelweide. Om het even welke
beschadiging zal door de persoon die ze veroorzaakte worden hersteld of vergoed.
Artikel 31
Wandelen rond het spaarbekken is toegelaten, mits naleving van de voorschriften terzake aangebracht aan de ingang
van het spaarbekken, honden moeten steeds aan de korte leiband gehouden worden. Het rijden met fiets- of bromfiets
is verboden.
Artikel 32
Alle afval dient in de vuilnisbakjes gestort worden. De leden verbinden zich er streng op toe te zien dat er geen afval
in het water terecht komt. Leden met een ligplaats dienen deze vrij te houden van zwerfvuil en overtollig onkruid. De
verscheidene secties zullen correct toezien op de algemene orde en het ledigen van de vuilnisbakken geplaatst aan de
respectievelijke surf- en zeilsteigers.
Artikel 33
De dagverantwoordelijke en de leden van het bestuur worden belast met het toezicht op en rond het water. Ingeval van
inbreuken zijn zij gemachtigd in afwachting van een definitieve beslissing terzake, bepaalde leden en andere personen
onmiddellijk weg te sturen en de verdere toegang tot de inrichtingen te ontzeggen. Enkel de dagverantwoordelijke van
de vereniging en de verantwoordelijke van het zeilen voor gehandicapten mag de oprit en de wegenis rondom het
spaarbekken met een dienstvoertuig berijden. De dagverantwoordelijke dient zich te schikken naar de richtlijnen hem
verstrekt door de aangestelden van Water-link.
Artikel 34
Er wordt steeds en overal een behoorlijke kledij vereist en een correct gedrag toegepast. Voor de totale infrastructuur
die ZSC Broechem van Water-link in gebruik heeft geldt de wet op de openbare dronkenschap.
Artikel 35
Auto’s, fietsen en bromfietsen dienen op de aangeduide parkeerplaatsen gestald te worden. Kamperen rondom het
terrein is niet toegelaten, tenzij bij speciale gelegenheden en op de plaatsen door het bestuur op voorhand bepaald in
overleg met Water-link.
ALGEMENE RICHTLIJNEN
Artikel 36
De openingsuren worden door het bestuur in overleg met Water-link vastgesteld en zijn bindend, zonder uitzondering.
Artikel 37
Om alle moeilijkheden met openbare besturen, in het bijzonder Water-link te vermijden verbinden de clubleden er
zich toe, geen enkele daad te stellen die de vereniging ZSC Broechem enig nadeel zou kunnen berokkenen.
Anderzijds kan de vereniging niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele overtredingen door haar leden
begaan.
Artikel 38
Onafgezien het bestaan van eender welke risicodekking door ZSC Broechem op haar leden kan de vereniging niet
aansprakelijk gesteld worden voor enige beschadiging, diefstal of ongevallen, zowel stoffelijke als lichamelijke, die
zich zouden kunnen voordoen op de gronden of instellingen van de vereniging, aan leden of genodigden. Alle leden
zijn gehouden een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan. Deze polis moet kunnen getoond
worden wanneer erom verzocht wordt. De leden varen, zeilen en surfen op eigen risico.
Artikel 39
Al wat eigendom is van de vereniging mag door geen enkel lid, buiten het clubverband, als privé-materiaal gebruikt
worden. Alle materiaal of toestellen van de vereniging zijn slechts ten dienste van de leden op voorwaarde dat deze
behandeld worden met de nodige kennis en respect en op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Materiaal ontlenen zonder toestemming van de eigenaar wordt als diefstal aanzien.
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Wat betreft de verhuring van surfplanken en boten: de tarieven worden opgehangen in het clubgebouw. Verhuring
kan enkel aan leden en in het kader van cursussen, trainingen, wedstrijden en evenementen.
Artikel 40
Bij niet betaling van het lidgeld voor de jaarlijks vastgestelde datum wordt het lid aanzien als ontslagnemend. Het lid
kan ook verzaken door een schriftelijk ontslag in te dienen op het secretariaat.
Een lid kan worden uitgesloten door:
het niet naleven van de reglementen.
het zich niet onderwerpen aan het beleid van het bestuur.
handelingen uit te voeren, waardoor de algemene belangen of individuele belangen van de andere leden in het
gedrang worden gebracht.
daden, die rechtstreeks of onrechtstreeks de belangen of het prestige van ZSC Broechem en/of Water-link schaden.
Bij aangetekend schrijven wordt het uitgesloten lid door het bestuur van de beslissing op de hoogte gebracht.
Artikel 41
Elk lid geeft aan ZSC Broechem toestemming om foto’s, genomen tijdens de activiteiten, te gebruiken op de clubsite,
op sociale media, op publicaties, op affiches en dergelijke.
Artikel 42
Bij toetreding verklaart ieder lid zich akkoord met het huishoudelijk reglement. Elke verandering of wijziging zal aan
de leden meegedeeld worden. Een kandidaat-lid, wordt pas lid wanneer aan alle voorwaarden zijn voldaan, met name
alle documenten zijn ingevuld, aanvraag tot eventuele ligplaats inbegrepen, bijgevoegde verklaring ondertekend
(tenzij het kandidaat-lid online ingeschreven heeft op www.zscbroechem.be en zijn akkoord heeft gegeven in
verband met dit huishoudelijk reglement), en het jaarlijkse lidgeld is overgemaakt aan ZSC Broechem.
Artikel 43
Alle in onderhavig reglement niet voorziene gevallen zullen door het bestuur worden beslecht naar de geest van de
statuten van ZSC Broechem in samenspraak met Water-link, voor zover het de belangen van deze laatste betreft.

Het bestuur rekent op de medewerking van iedereen om in een gezonde en sportieve geest de standing en de goede
sfeer van onze vereniging ZSC Broechem hoog te houden.

28 november 2015

