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ZSC BROECHEM vzw 
Intern reglement 
 

Voorliggend intern reglement betreft een aanvulling op de statuten van de vereniging Zeil- en Surf Club Broechem vzw, 

verder afgekort als ZSC Broechem, en legt bijkomende, bindende regels op aan haar leden.  De vereniging is lid van 

WWSV, Wind- en watersport Vlaanderen (www.WWSV.be ), verder de federatie genoemd. 

 

De ZSC Broechem maakt gebruik van de waterspaarbekken van Water-Link, welke instaat voor de productie van 

drinkwater voor een belangrijk gedeelte van het Vlaamse Gewest, zodat ZSC Broechem zich genoodzaakt ziet het 

voorliggend intern reglement opzichtens haar leden strikt toe te passen.  

 

Water-Link is steeds gerechtigd het voorliggend intern reglement in samenspraak met ZSC Broechem te laten wijzigen.  

Elke verandering of wijziging van het voorliggend intern reglement zal aan de leden meegedeeld worden. 

 

1  

ALGEMENE RICHTLIJNEN: ZSC Broechem 

Artikel 1 – Algemene bepalingen 

1.1 

ZSC Broechem heeft haar maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Oelegemsesteenweg, 43B, met 

ondernemingsnummer 0439.368.725, RPR Antwerpen, met IBAN BE74 7310 2570 8207 en met een website op 

www.zscbroechem.be .  Ze is voor haar leden schriftelijk bereikbaar op voornoemd postadres, op het e-mailadres 

secretaris@zscbroechem.be en telefonisch op het nummer 03/275.00.86.  De voertaal binnen ZSC Broechem is 

Nederlands. 

 

Artikel 2 - Lidmaatschap 

2.1 

De inschrijving tot lidmaatschap gebeurt door het invullen van de (online) inschrijvings-app, waarbij de volgende 

gegevens worden ingevuld: naam, voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, telefoonnummer, e-

mailadres.  Met deze app wordt meteen ook de betaling van het lidgeld geregeld. 

 

2.2 

De inschrijving wordt automatisch doorgezonden naar het secretariaat van het bestuursorgaan, verder het bestuur 

genoemd.  Het bestuur kan altijd besluiten dat een nieuw lid geweigerd moet worden, ook na inschrijving en betaling 

van het lidgeld.  In voorkomend geval wordt het lidgeld terugbetaald, mits inhouding van een administratief forfait 

van 10% op het betaalde inschrijvingsgeld. 

 

2.3 

Met de doorzending van de inschrijving en de betaling van het lidgeld verbindt een kandidaat-lid zich ertoe zowel het 

voorliggend intern reglement als de statuten, de reglementering van Water-Link en het politiereglement van de 

politiezone ZARA stipt na te leven. Inbreuken op deze reglementen kunnen aanleiding geven tot uitsluiting uit 

ZSC Broechem.  In voorkomend geval wordt het lidgeld niet terugbetaald. 

 

2.4 

Een tweetal weken na betaling van het lidgeld is de lidkaart in het clubhuis beschikbaar. De kaart verleent toegang 

tot de gebouwen van ZSC Broechem en tot het terrein waarop deze haar activiteiten ontplooit en dewelke toelating 

verleent om deel te nemen aan de door ZSC Broechem georganiseerde activiteiten. De andere gezinsleden van het 

toegetreden lid kunnen aan verminderd tarief eveneens een lidkaart bekomen. 
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2.5 

Leden - en diens gezinnen - die personeelslid zijn bij Water-link 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 de Club. 

 

Artikel 3 – Een veilige sportomgeving 

3.1 

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. 

ZSC Broechem engageert zich daarom om: 

 

 al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen; 

 te streven naar een club zonder discriminatie, agressie, pesten en intimidatie; 

 sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen; 

 te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen; 

 een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt; 

 op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten. 

 open staan voor G-sporters: elke opportuniteit dient individueel bekeken te worden 

 

3.2 

De leden kunnen met al hun problemen omtrent grensoverschrijdend gedrag (pesten, discriminatie, lichamelijke en 

seksuele integriteit, …) terecht bij onze vertrouwenspersoon, die ook fungeert als AanspreekPunt Integriteit (API). 

Het is de bedoeling dat problemen laagdrempelig gemeld kunnen worden en vervolgens (discreet en met een goede 

verstandhouding met diegene die het probleem meldt) kan gekomen worden tot een oplossing, compromis, aanpak, 

bemiddeling…. Aangezien de vertrouwenspersoon (API) een vrijwilliger binnen de sportclub is en geen professioneel 

hulpverlener is, geldt voor hem/haar de zwijgplicht (het beroepsgeheim) niet. Er is wel discretieplicht, hierin moet 

hij/zij inschatten of het gewenst is in het kader van (een deel van) een oplossing het bestuur in te lichten.  Als API 

werd aangesteld: Dr. Annette Kröber, bereikbaar op het e-mailadres api@zscbroechem.be en telefonisch op het 

nummer 0474/675.423. 

 

Artikel 4 – Rechten & plichten van de leden 

4.1 

Alle gewone leden (in de statuten vermeld als “toetredende leden”) hebben de hierna vermelde rechten: 

 

 de statuten en het voorliggende intern reglement zijn steeds beschikbaar op de website van ZSC Broechem 

 deelname aan trainingen en wedstrijden; 

 vrije toegang tot het clublokaal tijdens de openingsuren ervan; 

 vrije toegang tot deelname wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald. 

 

4.2 

Alle leden van het collegiaal bestuursorgaan (in de statuten vermeld als “leden”) hebben daarbij nog het recht tot 

deelname aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen. 

 

4.3 

Alle gewone leden hebben de hierna vermelde plichten: 

 

 de lidkaart steeds bij zich te dragen; 

 het secretariaat in kennis te stellen van eventuele adreswijzigingen; 

 over te gaan tot tijdige betaling van het lid- en liggeld; 

 de reglementen van ZSC Broechem, Water-Link en de politiezone ZARA na te leven; 

 zich minimum twee kalenderdagen per jaar ter beschikking te stellen voor de clubwerking. 

 

4.4 

Leden, die in het kader van vrijwilligerswerk kennis krijgen van vertrouwelijke informatie, vallen onder de wettelijke 

geheimhoudingsplicht, tenzij in uitvoering van een wettelijke verplichting en behalve voor de API 

 

Artikel 5 – Lid- & liggelden 

5.1 

Het tarief van het lid- en liggelden wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.  Voor elke ligplaats wordt tevens éénmalig 

een waarborg vastgesteld, die bij het beëindigen van het gebruik van de ligplaats wordt terugbetaald. 
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5.2 

Het lid- en liggeld wordt op 1 januari van ieder kalenderjaar aan de leden aangerekend. Nieuwe leden, die toetreden 

vanaf 1 oktober van een kalenderjaar, zijn meteen ook lid voor het volgende kalenderjaar. 

 

5.3 

Het uittredend of uitgesloten lid, alsook de rechthebbenden van het ontslagnemend, uitgesloten of overleden lid, 

kunnen geen enkel recht doen gelden op teruggave van lid- of liggelden.  

 

5.4 

Gezinnen kunnen gebruik maken van het gezinslidmaatschap. Het gezinshoofd sluit aan tegen normaal tarief, diens 

partner, kinderen, broers of zussen, die op hetzelfde adres als het gezinshoofd woonachtig zijn, sluiten aan tegen 

verminderd tarief.  

 

5.5 

De jeugd kan van een jeugdlidmaatschap genieten tot en met het kalenderjaar waarin zij 26 jaar oud worden, 

evenwel mits schriftelijke toestemming van de ouders of voogd wanneer zij nog minderjarig zijn. 

 

5.6 

Alle rekeningen uitgaande van ZSC Broechem dienen stipt op hun vervaldag betaald te worden. Alle rekeningen die 

niet betaald zijn op hun vervaldag zullen, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk weze, 

verhoogd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% met een minimum van € 125,00. 

Tevens zal elke niet op de vervaldag betaalde rekening van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling 

noodzakelijk weze, een conventionele interest opbrengen van 1% per maand vanaf de vervaldag tot de datum van 

effectieve en algemene betaling. 

 

5.7 

Leden die hun lidgeld niet voldaan hebben op 15 maart van het betreffende kalenderjaar, worden automatisch als 

ontslagnemend beschouwd.  Zij verliezen hun lidmaatschap en eventuele ligplaats. Zij verbinden zich ertoe, na 

kennisgeving ervan door het bestuur per aangetekende brief, gericht tot de laatste bekende woonplaats, hun 

eigendommen van het terrein te verwijderen uiterlijk op de datum zoals gestipuleerd in de kennisgeving. Zijn de 

zaken toevertrouwd aan ZSC Broechem, niet teruggenomen binnen een termijn van één jaar, te rekenen van de dag 

waarop het uitgesloten lid haar eigendommen had moeten verwijderen, dan kan ZSC Broechem beschikken over deze 

zaken en ze van het terrein laten verwijderen, indien nodig, of er zelf gebruik van maken.  De waarborg voor de 

ligplaats wordt in dat geval niet terugbetaald. 

 

Artikel 6 – Uittreding en uitsluiting van leden 

6.1 

Leden kunnen op elk ogenblik uittreden als lid door een e-mail of een gewone brief naar het Secretariaat van 

ZSC Broechem te verzenden naar de in artikel 1 vermelde adresgegevens. Het ontslag zal ingaan op de eerste dag van 

de maand die volgt op de maand van de verzending van deze kennisgeving.  

 

6.2 

Leden kunnen op elk ogenblik van ZSC Broechem worden uitgesloten. Het desbetreffende lid wordt bij aangetekende 

zending op de hoogte gebracht van de beslissing tot uitsluiting.  De lid- & liggelden worden in dit geval niet 

terugbetaald. 

 

6.3 

Een lid kan o.a. worden uitgesloten door : 

 

 het niet naleven van de verschillende reglementen; 

 het zich niet onderwerpen aan het beleid van het bestuur; 

 handelingen te stellen die de algemene belangen of de individuele belangen van de andere leden in het gedrang 

brengen; 

 daden, die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks de belangen of het prestige van ZSC Broechem en/of Water-Link 

schaden; 

 … 

 

Artikel 7 - Ligplaatsen 

7.1 

Alle ligplaatsen op het terrein of in de loods worden door het bestuur toegekend of door een door haar gemachtigd 

persoon. 
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Artikel 8 - Toegang 

8.1 

De toegang tot de instellingen en het watervlak is voorbehouden aan de leden die in het bezit zijn van een geldige 

lidkaart. Deze moet op aanvraag getoond kunnen worden aan de verantwoordelijken van ZSC Broechem, alsook aan 

de verantwoordelijken van Water-link. 

 

8.2 

De openingsuren worden, in overleg met Water-link, door het bestuur vastgesteld en zijn bindend, zonder 

uitzondering. 

 

8.3 

Bezoekende watersporters worden toegelaten, mits naleving van het voorliggende intern reglement en van de 

aanwijzingen van de bestuursleden of de dagverantwoordelijke. De bezoekende watersporter 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 eenmaal 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. 

 

8.4 

Publiciteit op en rond het watervlak mag enkel na toestemming van het bestuur en in overleg met Water-link. 

 

Artikel 9 - Bestuur 

9.1 

ZSC Broechem wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit 3 bestuursleden: een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester, of een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris/penningmeester. Het 

bestuursorgaan wordt benoemd door de Algemene Vergadering. 

 

9.2 

De Voorzitter verzorgt mee de dagelijkse administratie en tekent geldig namens ZSC Broechem tegenover banken, 

spaarkassen, openbaar besturen en andere instellingen. Hij vertegenwoordigt ZSC Broechem rechtsgeldig tegenover 

derden. Hij roept de vergadering samen en bereidt de agenda voor. Hij benoemt de dagverantwoordelijke en de 

verantwoordelijken voor de verschillende onderdelen van de clubwerking. 

 

9.3 

De Ondervoorzitter heeft dezelfde taakomschrijving als de voorzitter en vervangt de voorzitter bij diens 

afwezigheid. 

 

9.4 

De Secretaris verzorgt de briefwisseling van ZSC Broechem en de ledenadministratie en tekent geldig namens 

ZSC Broechem 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 ZSC Broechem. 

 

9.5 

De Penningmeester verzorgt de boekhouding van ZSC Broechem, int de lid- & liggelden 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. 

 

9.6 

De bestuursfuncties dienen door afzonderlijke personen uitgeoefend te worden, behalve voor wat betreft de functies 

secretaris & penningmeester, die gecombineerd kunnen worden door 1 persoon. Alle bestuursfuncties zijn 

onbezoldigd.  

 

9.7 

Indien één van de bestuursleden wenst af te treden, dient hij daarvan de Voorzitter schriftelijk in kennis te stellen. 

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheden 

10.1 

Om alle moeilijkheden met openbare besturen, in het bijzonder Water-link, te vermijden verbinden de leden zich ertoe 

geen enkele daad te stellen die ZSC Broechem enig nadeel zou kunnen berokkenen.  In voorkomend geval zal 

ZSC Broechem haar schade verhalen op de leden, die een overtreding begaan. 
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10.2 

Alle leden zijn gehouden een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan. Deze polis moet op eerste 

verzoek kunnen worden voorgelegd. De leden varen, zeilen, surfen en suppen op eigen risico 

 

Artikel 11 - Materialen 

11.1 

Al wat eigendom is van ZSC Broechem mag door geen enkel lid, buiten het clubverband, als privé-materiaal 

aangewend worden. Alle materiaal of toestellen van ZSC Broechem 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. 

 

11.2 

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 12 - Rechtsmacht 

12.1 

De leden erkennen dat in geval van betwisting i.v.m. het lidmaatschap, de daaruit vloeiende rechten en verplichtingen, 

de toepassing van het voorliggend intern reglement, de rekeningen en betalingen, alleen het Belgisch recht van 

toepassing is en enkel het Vredegerecht van het kanton Zandhoven bevoegd zullen zijn om van eventuele geschillen 

kennis te nemen. 

 

Artikel 13 - GDPR 

13.1 

Alle leden verklaren zich bij het aangaan van het lidmaatschap akkoord met de privacyverklaring van ZSC Broechem, 

die op haar website kan ingekeken worden.  Indien een lid niet meer akkoord kan gaan met de bepalingen van deze 

privacyverklaring, dan betekent dit het einde van diens lidmaatschap.  Lid- & liggelden worden in dat geval niet 

terugbetaald. 

 

13.2 

Elk lid geeft aan ZSC Broechem toestemming om foto’s, genomen tijdens de activiteiten, en opnames van de 

bewakingscamera’s te gebruiken op de clubsite, op sociale media, op publicaties, op affiches en dergelijke. 

 

BIJZONDERE RICHTLIJNEN: Water-link 

Artikel 14 - Aansprakelijkheden 

14.1 

Water-link kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en ongevallen, wat ook de oorzaak hiervan is. 

 

Artikel 15 – Beschikbaarheid van het spaarbekken 

15.1 

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, het watervlak te sluiten of te laten ontruimen. 

 

Artikel 16 - Boeien 

16.1 

Uit veiligheidsoogpunt is het aan alle watersporters ten strengst verboden de zones, afgebakend met een boeienlijn, 

rondom het uitgaande en ingaande transportstation te overschrijden. 

 

Artikel 17 – Toegelaten vaartuigen 

17.1 

Alle types surf- en SUP-planken zijn toegelaten. 

 

17.2 

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 

met afmetingen of hoedanigheden buiten de hogervermelde specificaties kunnen slechts toegelaten worden mits 

uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. 
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17.3 

Het gebruik van motorboten is enkel toegelaten voor deze, dienende voor redding en/of activiteiten van 

ZSC Broechem en uitsluitend met toestemming van Water-link.  De motorboten van ZSC Broechem, 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. 

 

17.4 

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. 

 

17.5 

Het vaarreglement en de voorrangsregels zijn van toepassing. 

 

17.6 

Het dragen van een zwemvest is verplicht voor ieder die zich op het water begeeft. Windsurfers en SUP-ers moeten 

bovendien bij watertemperaturen onder de 18°C een isothermisch pak dragen. Hierop zal strikt toezicht gehouden 

worden. 

 

17.7 

Zwemmen, duiken en vissen zijn ten strengste verboden. Het eventueel duiken naar verzonken voorwerpen gebeurt 

op initiatief en onder leiding van het bestuur. 

 

Artikel 18 – Wegennis & steigers 

18.1 

De oprit en de wegennis rondom het spaarbekken is verboden terrein voor motorvoertuigen. Onder strenge 

voorwaarden mogen de surf- & SUP-planken en de zeilboten met een voertuig tot aan de steiger worden gebracht. 

Voormeld voertuig dient echter onmiddellijk en tegen lage snelheid terug van de wegennis rondom het bekken te 

worden verwijderd. 

 

18.2 

Zolang de boot, surf- of SUP-plank op het water is, mag de bijhorende trailer op de grasstrook naast de weg geplaatst 

worden, zo dicht mogelijk bij de steiger. Elke avond dienen de boten, surf- & SUP-planken 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. 

 

18.3 

De respectievelijke steigers zijn voorbehouden aan de zeilers, surfers en SUP-ers om in en uit het water te gaan. De 

steigers worden volledig vrij gehouden van zeil-, surf- of SUP-materiaal om anderen ook de kans te geven de steigers 

te gebruiken. Indien er tijdelijk zeil-, surf- of SUP-materiaal op gelegd wordt voor het vertrekken of aankomen, dan 

moet dit zo spoedig mogelijk verwijderd worden. 

 

18.4 

Het is verboden de steigers en de wegennis 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. 

 

18.5 

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. 

 

18.6 

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. 

 

Artikel 19 - Afval 

19.1 

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 
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verscheidene secties zullen correct toezien op de algemene orde en het ledigen van de vuilnisbakken geplaatst aan de 

respectievelijke surf- en zeilsteigers. 

 

Artikel 20 - Toezicht 

20.1 

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 ZSC Broechem en de verantwoordelijke van het G-zeilen 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. 

 

20.1 

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.  Alle leden zijn 

gehouden bij te dragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van ZSC Broechem hetzij door hun 

bevoegdheid of bedrijvigheid, hetzij moreel. 

 

  

 

Alle in onderhavig intern 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. 

 

 

 

23 juli 2020 

 


