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INTERN REGLEMENT
1

DOEL

Dit Intern Reglement preciseert de sfeer en de werking van de VZW Royal Belgian Sailing Club, hierna
RBSC genoemd. Het vult sommige artikelen van de Statuten aan en omschrijft ze, in overeenstemming
met artikel 4.2 van de Statuten.
Dit Intern Reglement zal in alle lokalen van RBSC uitgehangen worden en langs de website
bekendgemaakt worden.
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CATEGORIEËN LEDEN

De Raad van Bestuur kan Toegetreden Leden tot de vereniging toelaten, in overeenstemming met
artikel 2.2 van de statuten. Elke persoon die op een of andere wijze, tijdelijk of permanent, gebruik
maakt van de faciliteiten aangeboden door RBSC, wordt verondersteld lid te zijn van RBSC in één van de
volgende categorieën:
 Lid Booteigenaar: elk lid van 26 jaar of ouder, dat eigenaar of mede-eigenaar is van een zeil- of
motorjacht, of van een zwaardboot of catamaran.
 Bemanningslid: elk lid van 26 jaar of ouder, dat medegebruiker is van een zeil- of motorjacht, of
van een zwaardboot of catamaran.
 Lid Plankeigenaar: elk lid van 26 jaar of ouder, van wie de watersportactiviteiten zich beperken tot
plankzeilen of planksurfen.
 Lid Kite-eigenaar: elk lid van 26 jaar of ouder, van wie de watersportactiviteiten zich beperken tot
kitezeilen.
 Steunend Lid: elk lid van 26 jaar of ouder, dat geen eigenaar, mede-eigenaar of medegebruiker is
van een zeil- of motorjacht, van een zwaardboot of catamaran, of van een zeilplank of kite.
 Familielid: de partner, en de kinderen jonger dan 26 jaar, van een lid vermeld onder een der
bovenvermelde categorieën, dat op hetzelfde adres zijn domicilie heeft.
 Junior Lid: elk lid van minder dan 26 jaar, dat geen familielid is.
 Erelid: elk lid dat aan RBSC, of aan de gemeenschap bijzondere diensten verleend heeft, en dat
RBSC daarvoor wenst te vereren. Het erelidmaatschap wordt door de Raad van Bestuur voor een
bepaalde duur aangeboden. RBSC zal het lidgeld voor de ereleden dragen.
 Levenslang lid: elk lid dat zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt heeft voor RBSC. Het
levenslang lidmaatschap wordt door de Raad van Bestuur aangeboden voor het ganse leven van
het betrokken lid. RBSC zal het lidgeld voor de levenslange leden dragen.
Elk Lid Booteigenaar, van een boot die bedoeld is om met meer dan één persoon te varen, en die met
zijn boot gebruik maakt van de faciliteiten van één of meerdere basissen van RBSC, moet bij de
hernieuwing van zijn lidmaatschap de naam opgeven van één of meerdere andere leden
(Bemanningsleden, Familieleden of Junior Leden), die samen met hem zeilen met zijn boot.
Verdere definities:

Intern Reglement RBSC -Mei 2010

3

17/05/2010

 Tijdelijk Lid: elke persoon, lid van een erkende watersportvereniging of club, die tijdelijk en op
beperkte wijze gebruik maakt van de infrastructuur en faciliteiten aangeboden door RBSC, onder
begeleiding van een Vast of Toegetreden Lid, of na uitdrukkelijke toelating door een
verantwoordelijke van de basis, of door een Bestuurder van RBSC.
De lidgelden van elke categorie worden jaarlijks bepaald door de Algemene Vergadering.
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BEZOEKERS EN GENODIGDEN

Een Bezoeker is een lid van een watersportvereniging of club, erkend door de nationale autoriteit van
het betrokken land, dat tijdelijk op bezoek is op één van de basissen van RBSC.
Tijdelijke toegang tot de lokalen en installaties wordt toegekend aan Bezoekers, krachtens de
wederkerigheid die bestaat onder de watersportverenigingen of clubs.
Een Genodigde is een persoon, die geen lid is van RBSC, en die in gezelschap en onder de
verantwoordelijkheid van een Vast of Toegetreden Lid op bezoek is op één van de basissen van RBSC.
De Bezoekers en Genodigden moeten volgende regels in achtnemen:
 Het recht van bezoek is niet permanent en onbeperkt maar is slechts een uitzonderlijke toelating,
waaraan zonder verantwoording een einde kan gesteld worden door een verantwoordelijke van
de basis, of door een Bestuurder van RBSC.
 De Bezoekers moeten zich inschrijven in het bezoekersregister met melding van naam, datum en
club, en moeten zich onderwerpen aan dezelfde reglementen en verplichtingen als de leden.
 De Genodigden krijgen alleen toegang tot de lokalen en gronden van de club wanneer zij
vergezeld zijn door het Lid van RBSC dat hen heeft uitgenodigd. Dat Lid is verantwoordelijk voor
zijn/haar Genodigden, en het zal er voor zorgen dat de Genodigden ingeschreven worden in het
bezoekersregister, met vermelding van de eigen naam van het Lid als borg.
 Op gelijk welk ogenblik kan een Bestuurder of de verantwoordelijke van een basis zonder
verantwoording een einde stellen aan het bezoekrecht van een Bezoeker of een Genodigde, en hij
mag de Bezoeker of de Genodigde alle beperkingen opleggen die hij nodig acht.
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LOKALEN EN INSTALLATIES

RBSC bezit, huurt, gebruikt of beheert, en heeft rechtsbevoegdheid over de terreinen, lokalen,
installaties, loodsen, vlotten en steigers, waar RBSC haar bedrijvigheid uitoefent.
De voorwaarden waaronder Leden, Bezoekers en Genodigden toegang krijgen tot deze terreinen,
lokalen en installaties, en gebruik kunnen maken van de faciliteiten aangeboden door RBSC, zijn vervat
in de bijlagen van dit Intern Reglement en zijn specifiek per basis.
Ieder Lid, Bezoeker of Genodigde wordt geacht, door het feit alleen van zijn aanwezigheid, dit Intern
Reglement te kennen, het te aanvaarden en er zich aan te onderwerpen. Op gelijk welk ogenblik mag
hen gevraagd worden het bewijs te leveren van hun lidmaatschap, van hun hoedanigheid van Bezoeker
van een erkende watersportvereniging of club, of van Genodigde onder de verantwoordelijkheid van
een Vast of Toegetreden Lid.
Leden, Bezoekers en Genodigden onthouden zich van elke handeling die op eniger wijze de goede orde
zou verstoren in en rond de lokalen en installaties van RBSC.
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Leden, Bezoekers en Genodigden kunnen enkel mits toelating van een gemachtigd persoon en
uitsluitend op eigen risico, boten, materiaal of voorwerpen op de terreinen of in de gebouwen van RBSC
plaatsen en/of er onderhoudswerken of andere bezigheden uitvoeren. Op geen enkel ogenblik kan de
aansprakelijkheid van RBSC ingeroepen worden, tenzij door bewezen nalatigheid van RBSC of een van
haar aangestelde verantwoordelijke personen.
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BIJLAGEN

De bijzondere reglementering, die van kracht is in elke basis van RBSC, is vervat in de bijlagen van dit
Intern Reglement.





Bijzondere reglementering basis Langerbrugge
Bijzondere reglementering basis Zeebrugge
Bijzondere reglementering beachclubs Duinbergen en Het Zoute
Bijzondere reglementering Heusden
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