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REGLEMENTEN VAN DE ZEILVERENIGING NOORDWIJK
Uitgave 1 mei 2007

  

I HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 1. Elk lid, zoals genoemd in artikel 5 lid 1 van de statuten,
dient de statuten en reglementen der vereniging te kennen.

  
Artikel 2. 1. Om als lid te worden toegelaten tot de vereniging moet men vol-

doen aan het bepaalde in de statuten artikel 5.
De aanmelding dient schriftelijk te geschieden bij de secreta-
ris d.m.v. een volledig in te vullen aanvraagformulier.
Binnen 3 weken krijgt men bericht of men door het bestuur voor-
lopig tot de vereniging is toegelaten. Men is dan al dan niet
zogenaamd aspirantlid tot de eerstvolgende ledenvergadering,
waarin over de toelating wordt beslist.
Bij eventuele weigering door het bestuur om als aspirantlid te
worden toegelaten, is beroep op de ledenvergadering mogelijk,
waarin men zich door een stemgerechtigd lid kan laten vertegen-
woordigen. Bij weigering is opgaaf van redenen tegenover be-
trokkene en ledenvergadering verplicht.

  
2. Het aspirantlid kan gebruik maken van de faciliteiten der vere-

niging gedurende zijn aspirantlidmaatschap. Als tegenprestatie
is deze een door het bestuur vast te stellen financiële bijdra-
ge verschuldigd.

  
3. Het aspirantlid dient een positieve bijdrage te leveren aan het

in artikel 2 van de statuten gestelde doel, en aan de werkzaam-
heden van de vereniging deel te nemen. Hij dient de reglementen
der vereniging na te leven.

  
4. Gedurende het aspirantlidmaatschap zijn aan het aspirantlid

geen andere rechten en verplichtingen toegekend dan krachtens
deze reglementen.

  
5. Over de toelating van nieuwe leden hoeft in uitzondering op

artikel 11 van dit reglement niet schriftelijk te worden ge-
stemd.
Schriftelijke stemming vindt evenwel plaats indien enig lid in
de vergadering dat wenst.

  
6. De behandeling van het agendapunt, waarop in een ledenvergade-

ring wordt beslist over de definitieve toelating van een aspi-
rantlid als lid, dient plaats te vinden in afwezigheid van dat
aspirantlid.

  
Artikel 3. 1. Het bestuur kan een maximum stellen aan het aantal toe te laten

zeilvaartuigen en/of het aantal toe te laten leden, o.a. wegens
gebrek aan ruimte voor boten of anderszins wegens overbelasting
van de faciliteiten der vereniging.

2. Jaarlijks wordt het maximum aantal leden en het maximum aantal
zeilvaartuigen door het bestuur bepaald. Voor het toelaten van
nieuwe leden en/of boten kan het bestuur werken volgens wacht-
lijsten.

               
3. Bij het toelaten van nieuwe leden hebben inwoners van de ge-

meente Noordwijk voorrang.
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Artikel 4. 1. Gastleden zijn personen die gedurende telkens maximaal een sei-
zoen te gast zijn bij de vereniging. Zij mogen gebruik maken
van de faciliteiten der vereniging. Daartegenover dienen de
gastleden een financiële bijdrage te leveren aan de vereniging.

2. Het bestuur stelt de hoogte vast van de door gastleden te beta-
len bijdrage.

   
3. Gastleden dienen zich behouden aan de reglementen der vereni-

ging.
   

4. Het maximum aantal toe te laten gastleden wordt jaarlijks door
het bestuur vastgesteld.

Artikel 5. l. De betaling der contributie dient jaarlijks voor 1 april te
geschieden. Bij te late betaling is het bestuur gerechtigd om
een boete op te leggen. 

2. Het bestuur kan gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de
verplichting tot betaling van contributie verlenen.

Artikel 6. Bij verandering van adres zijn de leden verplicht hiervan bin-
nen een maand schriftelijk mededeling te doen aan het secreta-
riaat.

Artikel 7. Op ieder vaartuig dient een wettelijke aansprakelijkheidsverze-
kering te zijn afgesloten, waarbij ten minste het risico van
letsel of dood van derden wordt gedekt tot een  bedrag  van   
€ 1.000.000,-.

Artikel 8. 1. Het bestuur bestuurt de vereniging als een "Goed Huisvader".

2. Het bestuur zorgt voor een goede onderlinge verdeling van de
taken, voor een goede taakomschrijving en voor een goede taak-
afbakening.
Tevens zijn de bestuursleden verantwoordelijk voor een goede
overdracht van hun taken aan hun opvolgers. 

3. Voor uitgaven boven de € 7.500,- heeft het bestuur toestemming
nodig van de leden.

  
4. Vergaderingen van het bestuur of dagelijks bestuur worden door

de voorzitter bijeengeroepen, zo dikwijls als hij dit nodig
acht.
Hij is tot zodanig bijeenroepen verplicht, als twee bestuursle-
den dit van hem verlangen.
Tot het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt
de aanwezigheid van de meerderheid van het bestuur vereist.
Bij het staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen. Het nemen van besluiten op een bestuursvergadering
geschiedt bij meerderheid van stemmen.

  
5. De notulen van ledenvergaderingen worden voor de ledenvergade-

ring aan de leden toegezonden.
De notulen van de bestuursvergaderingen liggen ter inzage op de
ledenvergadering, samen met de ingekomen en verzonden stukken.
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Artikel 9. 1. Voor uitgaven door de penningmeester van een bedrag hoger dan 
€ 500,- heeft de penningmeester de toestemming van het bestuur
nodig.

  
2. De penningmeester blijft in functie tot het einde der vergade-

ring waarin hij aftreedt en draagt staande de vergadering alle
bescheiden over aan zijn opvolger.

  
3. De penningmeester houdt ten hoogste een bedrag van € 500,- on-

der zijn directe berusting, behoudens bijzondere omstandighe-
den. Het overige wordt gedeponeerd bij een bekende bank- of
spaarinstelling.

Artikel 10. 1. Op een ledenvergadering dient een presentielijst door de stem-
gerechtigde leden te worden ondertekend.

  
2. Op de presentielijst dient naast de handtekening tevens duide-

lijk leesbaar de naam van het stemgerechtigde lid te worden
vermeld.

  
3. Alvorens tot stemming in een ledenvergadering wordt overgegaan,

ondertekent de voorzitter de presentielijst.
  
Artikel 11. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Hoofdelijk stemmen moet op verzoek van een stemgerechtigd lid
aan de hand van de presentielijst geschieden.

Artikel 12. De algemene ledenvergadering kan wijzigingen aanbrengen in dit
reglement. Voorstellen hiertoe moeten schriftelijk en onderte-
kend door tenminste tien stemgerechtigde leden 21 dagen voor de
vergadering ter kennis worden gebracht van het bestuur.
Conceptvoorstellen moeten op de convocaties worden vermeld.

Artikel 13. 1. Het bestuur kan zich bij haar werkzaamheden laten bijstaan door
commissies. Deze worden door de ledenvergadering gekozen of
voorlopig door het bestuur aangewezen indien de urgentie van de
werkzaamheden dat verlangt.

2. De redacteur(trice) van de Semafoor wordt jaarlijks door de
algemene ledenvergadering gekozen. Hij (zij) is aan niemand
verantwoording schuldig.

3. De walschipper wordt jaarlijks door de algemene ledenvergade-
ring gekozen.

4. De wedstrijdcommissaris wordt jaarlijks door de algemene leden-
vergadering gekozen.

  
Artikel 14. Voor het voeren van reclame op vaartuigen of tijdens evenementen

is vooraf schriftelijke toestemming van het bestuur nodig.
  
Artikel 15. De vlag der vereniging is een blauwe driehoeksvlag. De diepte

verhoudt zich tot de hijs als 5 : 2.  In de vlag staan drie wit-
te letters: ZVN.
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Artikel 16. Het bestuur is gerechtigd bij niet naleving van de statuten of
reglementen der vereniging door een lid, een door het bestuur
nader te bepalen boete en/of schorsing op te leggen.

Artikel 17. Nadat het clubgebouw gesloten is voor de winterstalling moet
bij het afhalen van achtergebleven goederen een boete worden
betaald.

Artikel 18. Per gewoon lid/booteigenaar of jeugdlid/booteigenaar is één
boot toegestaan.

Artikel 19. 1. Iedere boot moet zijn voorzien van een verenigingssticker. Zon-
der sticker mag niet worden afgevaren.

        2. Op de sticker moet het lidmaatschapnummer staan. De sticker
moet op een goed zichtbare plaats, binnen een meter van de
mastvoet, worden aangebracht.

       3. De leden dienen zelf te verzoeken om de sticker. De sticker
wordt afgegeven als de walschipper/veiligheidcommissie de ver-
zekeringspapieren heeft gecontroleerd.

    
Artikel 20. Bij het zeilen onder een tochtenverklaring is het verplicht een

vuurpijl/rooksignaal op het lichaam te dragen. De vuur-
pijl/rooksignaal moet voldoen aan de voorschriften van de
N.F.B.(Zie NFB brochure: ‘VEILIG VAREN’ laatste uitgave).

Artikel 21. Iedere boot moet zijn voorzien van een naam op de buitenzijkan-
ten van de rompen. De letters dienen minimaal 5 cm hoog te
zijn. Type of merk worden niet als naam geaccepteerd. Op of
nabij de achterspiegel moet de thuishaven (ZVN) worden vermeld.

Artikel 22. 1. Alle seniorleden zijn verplicht bij toerbeurt een nachtdienst
te vervullen.

      2. Een lid dat niet aan deze verplichting voldoet zal de volgende
sanctie worden opgelegd:

a. een boete en,
b. een herhaalde oproep voor de nachtdienst.

Bij het niet, geheel of gedeeltelijk, nakomen van de voornoemde 
sanctie volgt schorsing.

Artikel 23. 1. Het Bestuur kan, voor zover mogelijk na afstemming en overleg
met de betreffende eigenaar, een zeilvaartuig tijdelijk doen
opslaan indien wordt geconstateerd dat een op het strand aanwe-
zig vaartuig niet wordt gebruikt 

2. Eventueel gemaakte kosten komen voor rekening van de eige-
na(a)r(es) van het betreffende vaartuig.

3. De booteigena(a)r(es) behoudt het recht op zijn/haar ligplaats

Artikel 24 In het clubgebouw geldt een algemeen rookverbod.

Artikel 25. In alle gevallen waarin de statuten en/of reglementen niet
voorzien beslist het bestuur.
Deze beslissing geldt tot de eerstvolgende ledenvergadering.



5

II REGLEMENT VAN ORDE

1. Alle aanwijzingen van de walschipper of diens plaatsvervanger
dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

    
2. Elke opvarende van een vaartuig, afvarende van het ZVN-terrein,

dient de zwemkunst machtig te zijn.
    

3. Aan boord van elk afvarend vaartuig dient tenminste aanwezig te
zijn:

    
    a. Evenveel zwemvesten als opvarenden
    b. Een peddel
    c. Een mes en een harpenklem
    d. Een deugdelijk kompas
    e. Een alarmfluit 

f. Een op het lijf gedragen alarmsignaal (flare of vuurpijl)
voor iedere opvarende, m.u.v. het “Blue Peter” sein. 

      
    In twijfelgevallen adviseert de walschipper.
    

4. Aan boord van elk afvarend ZVN-vaartuig dient een
lid/gastlid/aspirantlid aanwezig te zijn.

    
5. Het afvaren en landen geschiedt binnen het afgebakende gedeelte

voor het ZVN-terrein.
    

6. De leden zijn verplicht hun vaartuig op de hen in het terrein
aangewezen plaats te stallen en te verankeren met een grondank-
er.

7. Voor het afvaren dient de bootkar op de toegewezen plaats bin-
nen de afrastering te worden geplaatst.
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8. De mogelijkheid tot uitvaren wordt aangegeven door de walschip-

per of diens plaatsvervanger d.m.v. seinen. Deze zijn als
volgt:

- verenigingsvlag; post bezet

 
  
    - Blue Peter; vrij varen tussen Skuytevaert en Radio Nora tot

maximaal 3.000 m. uit de kust, het vaartuig dient vanaf het
strand zichtbaar te blijven. Zwemvest aan boord verplicht.

      

 
- (Oostenwindsein); niet verder dan 1.000 m. uit de kust,

tussen paal 81 en 83; het vaartuig dient vanaf het strand
zichtbaar te blijven. Zwemvest dragen verplicht.

    - Vrij varen tussen Skuytevaert en Radio Nora, met een maximum
van 1.500 m. uit de kust, het vaartuig dient vanaf het
strand zichtbaar te blijven. Zwemvest dragen verplicht.

  

 - Varen alleen toegestaan in groepsverband van tenminste 2
boten, die elkaar voortdurend gadeslaan en in elkaars nabij-
heid blijven, met een maximum van 500 m. uit de kust, tussen
paal 81 en 83; het vaartuig dient vanaf het strand zichtbaar
te blijven. Zwemvest dragen verplicht.

     
   

   
- Stormbal: afvaart verboden; zeilers op zee dienen zo spoedig 

        mogelijk te landen.

9. Wie buiten de begrenzing Skuytevaert en Radio Nora wil varen,
moet een tochtenverklaring invullen en indienen bij de wal-
schipper. Terugkomst wordt door betrokkene(n) in het logboek
vermeld. Wanneer men door een of andere reden niet terugkomt,
dit aan de walschipper of het bestuur doorgeven.
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10. Een of meer leden dienen des Zondags (of op andere dagen wan-

neer dit nodig mocht zijn) de walschipper te vervangen. Dit
wordt bij toerbeurt aan de hand van een tijdig bekend gemaakt
rooster gedaan.

   
11. De walschipper of diens plaatsvervanger heeft altijd het recht

om leden het afvaren te verbieden.
   

12. Het is verboden zich hinderlijk in uit- en ingangen van het
clubgebouw of op het zeilterrein op te houden. Het is verboden
andere dan zeilspullen in het clubgebouw buiten de ZVN-kast te
bewaren. Honden dienen binnen de afrastering aangelijnd te
zijn. Het clubgebouw is verboden voor huisdieren. Het is de
leden verboden olie en/of benzine of andere brandgevaarlijke
stoffen in het clubgebouw te bewaren.

   
13. Het is verboden passagiers tegen betaling mee te nemen of vaar-

tuigen te verhuren.
   

14. Alle bij de ZVN ingeschreven vaartuigen en bootkarren dienen
duidelijk zichtbaar te zijn voorzien van naam en thuishaven.

   
15. Motorvaartuigen in eigendom van de vereniging worden gebruikt

voor reddingswerkzaamheden, oefeningen en wedstrijden.
Door het Bestuur wordt bepaald wie gerechtigd is de vaartuigen
te gebruiken, noodgevallen uitgezonderd. Uitvaren dient in het
logboek te worden bijgeschreven.

   
16. Zwemmen, surfing, vissen en ankeren zijn in het landingsgebied

verboden.

17. Ligplaatsen worden door het bestuur aangewezen, na voldoening
van de contributie en na overlegging van een geldige op het be-
treffende vaartuig  afgesloten W.A. verzekering. De ligplaatsen
op het ZVN-terrein worden geregeld door middel van een platte-
grond, die aan het begin van het seizoen in het clubgebouw komt
te hangen. Deze plattegrond wordt door het bestuur gemaakt.

   
18. Het materiaal wordt beheerd door de materiaalmeester, die perso-

nen ter assistentie aanwijst. De materiaalmeester is met de pen-
ningmeester verantwoordelijk voor de aanschaf van het materiaal.
De materiaalmeester maakt jaarlijks een inventarislijst.

   
l9. De taak van de walschipper is: handhaving van het Reglement van

Orde. Verdere taken worden door het bestuur nader omschreven.

20. Men dient bij het passeren van vissersboten een afstand van ten-
minste 50 m. in acht nemen. Men dient bij zeil- en viswedstrij-
den of andere evenementen op zee waaraan men zelf niet deelneemt
op afstand te blijven van het wedstrijdveld.

21. Maximaal 2 strandstoelen per seniorlid mogen in de stoelencon-
tainer worden opgeborgen en moeten zijn voorzien van een geldig
ZVN-kenmerk. Dit zolang er plaats beschikbaar is.

22. Het bestuur kan voorlopige of tijdelijke aanvullingen op dit
reglement treffen. Dit wordt kenbaar gemaakt op het mededeling-
enbord in het clubgebouw of in de SEMAFOOR (verenigingsblad).
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III REGLEMENT VOOR PLANKZEILERS.

1. Plankzeilers zeilen onder de normale regels zoals vermeld in het
Reglement van Orde.

   
2. Op de zeilplank dienen duidelijk te worden vermeld: naam eige-

naar en initialen. In de tophoek van het zeil dient duidelijk
herkenbaar een zwarte gelijkzijdige driehoek, met een zijde  van
min. 30 cm en een lijndikte van min. 3 cm te worden aan-ge-
bracht.

   
3. Men dient zijn plank zo op het strand neer te leggen dat vrije

doorgang onder alle omstandigheden gewaarborgd is. Op het strand
dient een strook van tenminste 7 meter te worden vrijgehouden
tussen de plank en de waterlijn.

   
4. Kennis van de internationale tekens voor plankzeilers is ver-

plicht.
   

5. Geplankzeild mag worden maximaal 300 m. uit de kust. De plaats
van afvaart zal jaarlijks worden bepaald aan de hand van het
standpunt van de gemeentelijke instellingen.

   
6. De eigenaar van de zeilplank blijft te allen tijde verantwoorde-

lijk voor het gebruik van de plank.
   

7. Registratie van de zeilplank is alleen mogelijk bij de walschip-
per. Het maximum aantal planken zal jaarlijks door het bestuur
worden bepaald.

   
8. Gastplankzeilen is niet toegestaan.

9. Indien men niet in het bezit is van een boot, kan men bij de ZVN
geen gebruik maken van zijn plank. Het bestuur kan voor deze
regel ontheffing verlenen.

   
10. Een nieuw lid met een boot kan het derde seizoen pas met een

eigen zeilplank bij de ZVN komen zeilen, mits het maximum aantal
planken nog niet is bereikt.

   


