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VVW Clothilde vzw - Huishoudelijk reglement 
 

1. Het gemeenschappelijke reglement maakt integraal deel uit van dit huishoudelijk reglement. 
Lidmaatschap: 

2. Er zijn momenteel 3 soorten lidmaatschap (steeds per gezin): 
a. Steunende (of Sympathiserende) leden 

i. Zijn niet actief sport beoefenaars 
ii. Worden uitgenodigd op Nieuwjaarsreceptie, opening seizoen, sluiting seizoen 

(en extra activiteiten indien opportuun) 
iii. Krijgen 10% korting op eten vanuit de uitbating 
iv. Heeft toegang tot het grasveld tijdens de openingsuren van het clubhuis (Niet 

het dok). 
b. Toetredende leden (met of zonder boot) 

i. Zijn actieve sportbeoefenaars 
ii. Hebben meestal (maar niet verplicht) een ligplaats 
iii. Is eerste stap naar lidmaatschap als effectief lid 
iv. Worden uitgenodigd op alle evenementen 
v. Krijgen korting van 10% op eten vanuit de uitbating 
vi. Worden uitgenodigd op de Statutaire Algemene Vergadering 
vii. Kunnen na 1 jaar lidmaatschap, een aanvraag indienen om Eigenlijk lid te 

worden (moet dus minstens een volledig seizoen ingeschreven zijn) 
viii. Heeft toegang tot de site van de club 24h/24h (waar voorzien) 

c. Eigenlijke (of Effectieve) leden (met of zonder boot) 
i. Zijn actieve sportbeoefenaars 
ii. Hebben meestal (maar niet verplicht) een ligplaats 
iii. Worden uitgenodigd op alle evenementen 
iv. Krijgen korting van 10% op eten vanuit de uitbating 
v. Worden uitgenodigd op de Statutaire Algemene Vergadering 
vi. Hebben stemrecht op de Statutaire Algemene Vergadering (Is dus het 

hoogste beslissende orgaan binnen de club) 
vii. Hebben toegang tot de site van de club 24h/24 (waar voorzien) 

Per gezin is er steeds 1 hoofd lid en de desbetreffende gezinsleden (indien van toepassing). 
Gezinsleden zijn: 

- Partner (wonende op hetzelfde adres) 
- Kinderen of personen waarvan het hoofd lid voogd is, op hetzelfde adres wonen 

als het hoofd lid, en geen 21 jaar zijn. 
Indien dit gezinslid 21 jaar wordt, dient deze automatisch toetredend lid te 
worden. Doch, zonder aanbetaling van een toetredingsvergoeding. 

 Elke aan de club betaalde bijdrage is definitief en niet terugvorderbaar. 
3. Er kan maximaal 1 seizoen verschil zitten tussen 2 betaalde lidmaatschapsbijdragen van 

dezelfde soort, zonder opnieuw een toetredingsvergoeding te moeten betalen (voor die 
lidmaatschapsbijdragen waarvoor dit van toepassing is). 
Eigenlijke leden verliezen wel sowieso hun stemrecht in dit geval, en dienen dit opnieuw aan 
te vragen volgens de gekende procedure. 

4. Zie document “Lidmaatschapsbijdragen” voor meer info over prijzen. 
5. Alle leden (Sympathiserende / Steunende, Toetredende en Eigenlijke leden, of eventueel 

toekomstige andere types leden) dienen éénmalig een ledenfiche in te vullen, waarbij tevens 
uitdrukkelijk toelating wordt gegeven aan de club voor de verwerking van persoonsgegevens 
(zie GDPR wetgeving). Wijzigingen aan uw situatie dienen spontaan en schriftelijk door het 
hoofdlid aan het bestuur te worden door gegeven. 
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Slibway: 

6. Gebruik: deze mag enkel worden gebruikt door leden die een ligplaats of slibway plaats 
hebben aanbetaald bij VVW Clothilde. 

Enige uitzonderingen hierop zijn: openbare diensten, zoals NV Zeekanaal, brandweerdiensten, 
civiele bescherming, federale politie, zeevaartpolitie. 

7. Beperkingen gebruik: gezien de toegangsweg naar de slibway bovendien een fietsroute is, is 
het verboden de slibway te gebruiken op zon- en feestdagen tussen 13h00 en 18h00. 
Zwakke weggebruikers krijgen ten allen tijde absolute voorrang. 

8.  In functie van veiligheid wordt de slibway benut enkel en alleen onder begeleiding, Dit wil 
zeggen dat er minsten 1 persoon zich buiten het trekkend voertuig bevindt en zich dient te 
vergewissen een totaal overzicht te hebben over de ganse situatie. 

9.  Maximumsnelheid op de trekweg naar de slibway wordt bepaald op 5 km/h. 
10.  Voertuigen en of aanhangwagens dienen voor en na de te waterlating onmiddellijk verwijderd 

te worden van de trekweg en of de slibway 
11. Er wordt tegelijkertijd slechts één voertuig op de trekweg inclusief slibway toegelaten. 
 

Ligplaatsen: 
12.  Het bestuur wijst U een ligplaats toe, het is enkel en alleen deze plaats die U kan gebruiken. 

Bij de toewijzing houden wij graag rekening met de specifieke beperkingen / wensen / noden. 
Doch, dit zonder garanties hierop. 
Een lid kan nooit zichzelf of derden een ligplaats toewijzen, noch zijn eigen ligplaats 
doorgeven en/of doorverhuren aan eender wie.  

Accommodatie: 
10.  Niet leden hebben geen toegang tot de sport accommodatie van VVW Clothilde VZW. Onder 

deze sport accommodatie verstaan we het grasveld (met bijhorende  containers) voor de 
haven, alsook de haven zelf. Het clubhuis, incl. terras (de horeca accommodatie dus) zijn 
tijdens de normale openingsuren hiervan wel toegankelijk voor niet-leden.  
Indien een lid een genodigde meer dan 3 maal de sport laat uitoefenen met onze 
accommodatie als uitvalsbasis, dan wordt deze genodigde geacht toetredend lid te worden. 
Dit wegens o.a. verzekeringstechnische redenen. 
Indien het gaat om genodigden die enkel mee varen, zonder actief de sport te beoefenen, 
wensen wij (zonder verplichting) dat deze genodigden minstens steunend lid zouden worden.  

11.  Er wordt van onze leden verwacht dat zij, indien zij (mogelijke) schade vaststellen aan 
eigendommen van andere leden (boot of andere), of aan de infrastructuur van de club, dat zij 
dan direct contact opnemen met de eigenaar van de boot, en in ieder geval steeds met het 
bestuur. Aan de AdValvas (gang sanitaire ruimte) hangt de lijst met booteigenaars uit met hun 
respectievelijk telefoonnummer. Het (gekende) algemeen nummer van het bestuur is 0475 59 
83 36. Indien mogelijk, steeds proberen de schade in tussentijd te beperken, zonder zichzelf 
(of anderen) in gevaar te brengen. 

12.  Leden zijn verplicht bij vaststellen van inbreuk op het reglement dit (schriftelijk) te melden aan 
het bestuur. Indien het bestuur vast stelt dat dit bewust niet gebeurd, wordt dit lid mede 
verantwoordelijk gesteld voor de inbreuk en kunnen ook de sancties tegenover dit lid worden 
toegepast. 

13.  Binnen de site van VVW Clothilde worden er geen BBQ’s of andere kooktoestanden 
georganiseerd zonder uitdrukkelijk akkoord van het bestuur. Deze maatregel wordt gesteld in 
functie van de veiligheid (en netheid) binnen de club en de daar aan gekoppelde 
aansprakelijkheid van het bestuur. Tevens is dit een maatregel ter respect van onze uitbater. 

14.  De club stelt op het grasveld een aantal tafels en zitbanken ter beschikking, welke de leden 
dienen te behandelen als een goed huisvader. Ook stelt de club materialen ter beschikking 
voor het beoefenen van de sport. 
Het bestuur verwacht van haar leden dat zij dit materiaal benutten waarvoor het dient. Na 
gebruik dient alles proper en ordelijk te worden achtergelaten. Tafels en stoelen terug op hun 
plaats, en het opruimen van al wat je er zou kunnen achterlaten. En gebruikte materialen terug 
op hun oorspronkelijke plaats gezet. 

15.  Indien er dranken benut worden van uit het clubhuis verwachten we van onze leden dat het 
leeggoed terug naar het clubhuis wordt gebracht. 
Er is normaal geen service van uit het clubhuis voorzien. 
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Algemeen: 
16.  Afstand van verhaal : VVW Clothilde VZW (het bestuur en/od de leden) en/of NV Zeekanaal 

kunnen in geen geval worden verantwoordelijk gesteld voor gelijk welk ongeval of incident 
voortkomende uit het gebruik van de infrastructuur en of de waterwegen. 

17. Het betalen van het lidgeld impliceert dat U hebt kennis genomen en zich akkoord verklaart 
met de statuten, het huishoudelijk reglement, alle eventuele andere reglementen en de GDPR. 

Lidmaatschap: 
18.  Voor de hernieuwing van het lidmaatschap wordt U jaarlijks voor 15 januari aangeschreven. 

Bij niet-tijdige betaling en dit is ten laatste op 15 februari,komt uw ligplaats zonder 
ingebrekestelling vrij. 

19.  Booteigenaars dienen een sticker CWK aan te brengen op de spiegel of toch een zichtbare 
plaats op de boot. Deze sticker wordt overhandigd na betalen liggeld het bezorgen van een 
attest van de verzekering en te voldoen aan het reglement van de waterwegen. 

Vrijwilligerswerk: 
20.  VVW Clothilde vzw is akkoord dat een vrijwilliger activiteiten uit voert in het kader van 

vrijwilligerswerk: deze activiteiten zullen belangeloos en zonder enige verplichting uitgevoerd 
worden in samenspraak met VVW Clothilde vzw. 

21.  De uitvoering van de activiteiten kan geen aanleiding geven tot enige bezoldiging. In de loop 
van de uitvoering van deze overeenkomst kan het vrijwilligerswerk op geen enkel ogenblik 
stilzwijgend omgevormd worden tot arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst. VVW 
Clothilde vzw heeft bijgevolg ook geen enkele verplichting in verband met sociale zekerheids-
of fiscale regelgeving. 

22. Het vrijwilligerswerk kan steeds eindigen in onderling akkoord tussen VVW Clothilde vzw en 
de vrijwilliger, of door schriftelijke mededeling van VVW Clothilde vzw, of door schriftelijke 
mededeling door de vrijwilliger. 

23. De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt aan derden 
tijdens de vrijwilligersactiviteit in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout. 

24. VVW Clothilde vzw heeft een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (met 
uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid) die de schade dekt die door de vrijwilliger 
zou veroorzaakt worden tijdens het uitoefenen van de vrijwilligersactiviteit. 

25. VVW Clothilde vzw betaalt geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk, maar kan wel 
een door de wet bepaalde onkostenvergoeding betalen indien overeengekomen. 
De vrijwilliger verklaart hierbij op eer dat hij/zij in de loop van het kalenderjaar nooit een 
forfaitaire onkostenvergoeding zal ontvangen voor vrijwilligerswerk bij VVW Clothilde vzw 
en/of bij één of meer andere organisaties die in totaal (voor de verschillende verenigingen 
samen) hoger is dan de wettelijk toegestane maxima. Daarnaast kan in onderling overleg een 
verplaatsingsonkostenvergoeding worden uitbetaald, en dit tot een wettelijk maximaal 
toegestane 2000 km, en mits overhandiging van de juiste bewijsstukken (aankoopfactuur, 
treintickets,...) van de reële kosten die gemaakt zijn in het kader van het vrijwilligerswerk. 

26. Indien de vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader 
van het vrijwilligerswerk, mag hij/zij deze, overeenkomstig artikel 458 van  
het strafwetboek, niet bekend maken, tenzij de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of indien 
hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden 
gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.  

27. De vrijwilliger waarschuwt de raad van bestuur van VVW Clothilde vzw indien hij/zij niet 
aanwezig kan zijn op de afgesproken momenten. 

28. VVW Clothilde vzw verbindt er zich toe aan de vrijwilliger de nodige documentatie en uitrusting 
ter beschikking te stellen voor het goed kunnenuitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten. 

29. De vrijwilliger verbindt er zich toe volgende instanties op de hoogte te brengen en zo nodig 
vooraf toestemming te verkrijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk: de RVA in geval van 
werkloosheid of brugpensioen, het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid, het 
OCMW in geval de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt. 


