HUISREGLEMENT WATERSKIERS 2019
Het lidgeld voor het waterskiseizoen 2019 bedraagt als volgt:
- Volwassenen (geboren voor 2000)
€ 100.00 + 50.00*
- Geboren in 2001 en later
€ 85.00 + 50.00*
- Geboren in 2009 en later
€ 60.00 + 50.00*
- Geboren in 2013 en later
€ 35.00 + 50.00*
- Steunend lid
€ 50.00
- De meerprijs (€ 50.00) omvat een 30 minuten skikaart, verplicht aan te kopen
bij lidmaatschap (niet voor booteigenaars).
- Een korting van € 10.00 per persoon vanaf 3 leden ingeschreven op hetzelfde
adres.
- Een tweed korting van € 10.00 per persoon voor lidgeld ontvangen voor 1
april.
- Een verzekering per lid wordt afgesloten via de Vlaamse Waterski Federatie
(ook voor steunende leden)
- Lidgeld dient betaald te worden bij aanvang van het seizoen, en / of zeker
voor het betreden van het water en gebruik van de accommodatie.
- Belangrijk: registratie van de leden gebeurt slechts één maal per maand (1ste
maandag van de maand) en betaling van het lidgeld gebeurt per voorkeur via
overschrijving.
- Niet-leden kunnen jaarlijks maximaal twee skibeurten benutten achter de
clubboot. Vanaf de derde skibeurt zijn niet-leden niet meer verzekerd.
Leden zijn zij die hun lidgeld aan de waterskiclub hebben betaald en die kennis
hebben genomen van onderhavig reglement. Door de betaling van het lidgeld
verklaart men zich automatisch akkoord met het reglement.
Het reglement wordt daartoe uit gehangen op een zichtbare plaats.
M.b.t. het skiën
Leden van de club kunnen het waterskimateriaal van de club vrij gebruiken, op
voorwaarde dat ze het materiaal met het nodige respect en als een goede huisvader
behandelen en na gebruik op de aangewezen plaats leggen. Aanwijzingen gegeven
door verantwoordelijken van de club dienen daarbij strikt te worden opgevolgd.
Enkele belangrijke regels hieromtrent:
- De accommodaties / ruimtes ter beschikking gesteld dienen op orde gehouden
te worden
o Ski’s op de juiste plaats
o Touwen in de juiste bakken
o Skipakken aan een kapstok
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o Geen showkledij te gebruiken buiten de trainingen en shows (flomo’s
e.d.)
o Geen achtergebleven (zwem)kledij in de kleedruimtes
- Privémateriaal mag enkel gebruikt worden mits toestemming van de eigenaar
Het vaststellen van het beschadigen van materiaal resulteert in tijdelijke uitsluiting
van de club en het betalen van de geleden schade met een minimum van 50,00€.
Voor het skiën achter de clubboot dient de kaart af gegeven te worden aan de
chauffeur vooraleer te skiën, zodat de gebruikte skiminuten meteen afgetekend
kunnen worden.
Diefstal:
- Privémateriaal mag achterblijven in de lokalen, echter gebeurt op eigen
verantwoordelijk. Bij verdwijning kan de club niet verantwoordelijk worden
gesteld.
- Het bewust ontvreemden van andermans materiaal of eigendom van de
skiclub (skimateriaal, bar, geld) zal na overleg van het bestuur op de gepaste
manier worden gestraft, en kan leiden tot onmiddellijke uitzetting van de
club.
- Tijdens de winterberging dienen alle persoonlijke spullen weg gehaald te
worden.
Verzekering: Ongevallen / letsels:
- Door het betalen van het lidgeld ben je als lid automatisch verzekerd bij de
federatie (beperkte ongevallenverzekering). Desondanks is het aangeraden
om daarnaast een persoonlijke ongevallenverzekering / hospitalisatie – optie
SPORT + te nemen.
- Ongevallen / letsels die niet voortkomen uit het waterskiën worden niet
gedekt
- Noch het bestuur, initiator of driver kan aansprakelijk worden gesteld voor
ongevallen / letsels die voortkomen uit ongepast gedrag en / of
inschattingsfout door de skiër
M.b.t. het besturen van clubboot of privéboten:
- Varen kan / mag mits uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.
- Defecten dienen steeds meteen gemeld te worden aan het bestuur of
booteigenaar.
- Voor het gebruik van de clubboot bestaat er daartoe een checklist waarbij de
verschillende eigenschappen van de boot kunnen gecontroleerd worden op
correct functioneren.
- Twin mag enkel en alleen gebruikt worden door de daarvoor aangeduide
mensen
- Bij niet naleven van de regels kan het varen door het bestuur verboden
worden.
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Na zonsondergang en ten laatste om 22h00 mogen er geen activiteiten meer
plaatsvinden op het watervlak.

Beslissingen van het clubbestuur zijn onbetwistbaar en onherroepelijk.
Onderhavig reglement kan jaarlijks worden gewijzigd door de raad van bestuur
zonder enige vorm van verantwoording aan derden.
Dit regelement wordt zichtbaar opgehangen in het clubhuis of kan steeds in
duplicaat opgevraagd worden.
Door het betalen van het lidgeld verklaart met zich akkoord met het reglement.
Bij deze wordt eveneens de goedkeuring gegeven voor het versturen van de
correspondentie per mail (wet op gegevensbescherming).
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