
Huishoudelijk Reglement

Art. 1 Elk lid is gehouden de statuten van de vereniging te kennen en na te leven.  
Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling van de statuten en kan ten alle tijde door de Raad van Bestuur 
gewijzigd worden.  
 
Art. 2 Vanaf 1/1/2002 wordt als vaste ligplaats voor de boten en materiaal van VVR. de loods aan de Vissersdijk 1 
gebruikt, (zie overeenkomst G.R.S / V.V.R. de dato 14 februari 2001).
Voor het gebruik van de gebouwen en andere infrastructuur  van G.R.S. dienen de leden van V.V.R. het 
huishoudelijk reglement van G.R.S. te respecteren.  
 
Art. 3 Daar waar het huishoudelijk reglement in gebreke blijft, zal de Raad van Bestuur, in vergadering, een 
beslissing nemen.  
 
Art. 4 Leden van de Raad van Bestuur, welke niet minimum de helft van de jaarlijkse vergaderingen bijwonen, 
worden automatisch als ontslagnemend aanzien. 
 
Art. 5 Iedere roeier / roeister, die wenst deel te nemen aan wedstrijden, dient zijn licentie A bij VVR te nemen.  
 
Art. 6 Deelname aan wedstrijden en boten transport, dient steeds te gebeuren in samenspraak met het bestuur 
(wedstrijdcoördinator), welke tevens verantwoordelijk is voor de inschrijving van de ploeg(en).
Alle kosten voor inschrijvingen in wedstrijden, verplaatsingen alsook alle boetes e. d. dienen door de master-
roeier/roeister zelf betaald te worden.

Art. 7 Het gebruik van boten en ander materiaal, eigendom van V.V.R. is uitsluitend voorbehouden aan leden van 
V.V.R. (in het bezit van een geldige A of B vergunning). Uitzonderingen op deze regel dienen voorgelegd te worden 
aan de Raad van Bestuur.
De maximale gewichtsklasse eigen aan iedere boot dient steeds gerespecteerd te worden.
De optimale afstelling der boten dient ongewijzigd te blijven.  
  
Art. 8 Elke beschadiging of defect aan het materiaal, dient onmiddellijk aan het bestuur
 ( Materiaalverantwoordelijke) gemeld te worden.
 Elke schade welke voortvloeit uit een foutief gebruik, dient door de gebruiker(s) vergoed te  worden.

Art. 9 Na elk gebruik dienen de boten grondig gereinigd te worden.

Art.10 Recreanten dienen enkel het voor dit doel voorziene materiaal te gebruiken.

Art.11 Ongestuurde boten mogen enkel onder begeleiding de watersportbaan verlaten.  

Art.12 Uitlenen van materiaal aan derden,  (boten en botenwagen) is niet toegestaan. Uitzonderingen kunnen 
enkel mits goedkeuring van de Raad van Bestuur en dienen bijgevolg vooraf aangevraagd te worden.

Art.13 Berging van privé-boten  zal telkens door een individuele overeenkomst tussen de desbetreffende 
eigenaar en V.V.R. worden geregeld.

Art 14 Bij inbreuk op het huishoudelijk reglement zal de raad van bestuur het lid schriftelijk in gebreke stellen. 
Bij herhaalde inbreuken zal dit leiden tot schorsing of definitief ontslag (zie art 13 van de statuten)


