Huishoudelijk reglement VVW Clothilde VZW
1) Het gemeenschappelijke reglement maakt integraal deel uit van dit huishoudelijk
reglement
2) Toetredende en eigenlijke leden dienen eenmalig een ledenfiche in te vullen.
Wijzigingen dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan het bestuur.
3) Gebruik slibway: deze mag enkel gebruikt worden door leden die een ligplaats hebben
aanbetaald bij VVW Clothilde.
Uitzondering : openbare diensten, zoals NV Zeekanaal, brandweerdiensten, civiele
bescherming, federale politie, zeevaartpolitie.
4) Beperkingen gebruik: gezien de toegangsweg naar de slibway bovendien een fietsroute
is het verboden de slibway te gebruiken zon en feestdagen tussen 13.00 U en 18.00 U
Zwakke weggebruikers krijgen absolute voorrang.
5) In functie van veiligheid wordt de slibway benut enkel en alleen onder begeleiding,
deze persoon dient zich te vergewissen een totaal overzicht te hebben over de ganse
situatie
ttz. de begeleider dient zich buiten het trekkend voertuig op te stellen.
6) Maximumsnelheid wordt bepaald op 5 km per uur
7) Voertuigen en of aanhangwagens dienen voor of na de te waterlating onmiddellijk
verwijderd te worden van de trekweg en of de slibway
8) Er wordt maximum één voertuig toegelaten op de trekweg inclusief slibway.
9) Ligplaatsen . : het bestuur wijst U een ligplaats toe, het is enkel en alleen deze plaats dat
U kan gebruiken. Bij de toewijzing houden wij graag rekening met de beperkingen.
10) Niet leden hebben geen toegang tot de accommodatie van VVW Clothilde VZW.
Leden hebben het recht maximaal 2 weekends dezelfde vrienden, kennissen of
genodigden mee te brengen tijdens het seizoen.
Wij wijzen hen op hun verantwoordelijkheid:
Wanneer deze genodigden zich aangetrokken voelen binnen VVW Clothilde VZW
worden zij geacht lid te worden wanneer zij de sport beoefenen, wanneer het puur uit
gezelligheid is zonder actief te sporten worden zij veronderstelt steunend lid te
worden.

11) Wanneer een lid of een bezoeker zich niet houdt aan de voorgestelde reglementen kan
VVW Clothilde VZW sancties treffen met als gevolg schorsing van het
verantwoordelijk lid.
12) De stemgerechtigde leden zullen tijdens de Algemene Vergadering beslissen het lid
aan te houden of te ontzetten.
13) Wanneer leden enige schade vaststellen aan boten of ligplaatsen verwachten wij dat zij
de schade trachten te beperken, de betrokken eigenaar hiervan op de hoogte brengt.
Indien deze onbereikbaar is het bestuur hiervan te verwittigen via het gekend gsm nr
0475 59 83 36
Lijst van de booteigenaars hangt in de sanitaire ruimte van het clubhuis
14) Leden zijn verplicht bij vaststellen van inbreuk op het reglement dit schriftelijk te
melden aan het bestuur. Indien wij vaststellen dat dit bewust niet gebeurd, wordt U
mede verantwoordelijk gesteld voor de inbreuk en kunnen ook de sancties tegenover
het lid gebruikt worden.
15) Binnen de site van VVW Clothilde worden er geen BBQ’s of andere kooktoestanden
georganiseerd zonder akkoord van het bestuur. Deze maatregel wordt gesteld in
functie van de veiligheid binnen de club en de daar aan gekoppelde aansprakelijkheid
naar het bestuur. Tevens willen wij dit benadrukken uit respect naar onze uitbaters en
het met hen afgesloten huurovereenkomst.

Ligweide
16) De ligweide wordt gedeeltelijk afgebakend dit gedeelte is enkel ter beschikking voor
leden en hun genodigden.
17) De club stelt hier een aantal tafels en zitbanken ter beschikking welke de leden moeten
behandelen als een goed huisvader.
18) Wij verwachten van onze leden dat zij dit materiaal benutten waarvoor het dient .
19) Na gebruik dient alles ordelijk te worden achtergelaten tafels en stoelen terug op hun
plaats, en het opruimen van al wat je er zou kunnen achterlaten.
20) Indien er dranken benut worden van uit het clubhuis verwachten we van onze leden
dat het leeggoed terug naar het clubhuis wordt gebracht.
21) Er is normaal geen service van uit het clubhuis voorzien.
22) Afstand van verhaal : VVW Clothilde VZW en of NV Zeekanaal kan in geen geval
verantwoordelijk gesteld voor gelijk welk ongeval of incident voortkomende uit het
gebruik van de infrastructuur en of waterwegen.
23) Het betalen van het lidgeld impliceert dat U hebt kennis genomen en zich
akkoord verklaard met de statuten en het huishoudelijk reglement.

Bijkomend vanaf 2016
24) 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.
25) 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.
26) Vrijwilligerswerk
Artikel 26-1
VVW Clothilde VZW is akkoord dat de vrijwilliger volgende activiteiten op zich zal
nemen in het kader van vrijwilligerswerk:
deze activiteiten zullen belangeloos en zonder enige verplichting uitgevoerd worden in
samenspraak met VVW Clothilde VZW.
Artikel 26-2
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.
Artikel 26-3
Het vrijwilligerswerk kan steeds eindigen in onderling akkoord tussen VVW Clothilde
VZW en de vrijwilliger of door schriftelijke mededeling van VVW Clothilde VZW of
de vrijwilliger.
Artikel 26-4
De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan
derden tijdens de vrijwilligersactiviteit in geval van opzet, zware fout of vaak
voorkomende lichte fout.
Artikel 26- 5
VVW Clothilde VZW heeft via KBC een verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid (met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid) af die de
schade dekt die door de vrijwilliger zou veroorzaakt worden tijdens het uitoefenen van
de vrijwilligersactiviteit.
Artikel 26-6: VVW Clothilde VZW:
-Betaalt geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk
-Betaalt indien overeengekomen een forfaitaire kostenvergoeding bepaalt door wet.
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 met een
maximum 2000 km per jaar uitbetaald aan maximale wettelijk toegestaan
-betaalt mits overhandiging van de juiste bewijsstukken (aankoopfactuur,
treintickets,…) de reële kosten die gemaakt zijn in het kader van het vrijwilligerswerk.
Artikel 26-7
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.
Artikel 26-8
De vrijwilliger waarschuwt de raad van bestuur van VVW Clothilde VZW als hij/zij
niet aanwezig kan zijn op de afgesproken momenten.
Artikel 26-9
VVW Clothilde VZW verbindt er zich toe aan de vrijwilliger de nodige documentatie
en uitrusting ter beschikking te stellen voor het goed kunnen uitvoeren van de
vrijwilligersactiviteiten.
Artikel 26-10
De vrijwilliger verbindt zich er 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.

