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1. ALGEMENE REGELS & VOORWAARDEN
1.1. Beoefening van activiteiten
●
●

●

Op het strand zijn de FISLY-regels van toepassing.
Alle zeilwagenrijders zullen zich houden aan de lokale regelgeving in verband met het
strandgebruik.
• Houder van het elementair brevet voor het rijden met initiatiewagens, houder
van het type B of C-brevet voor het rijden met deze type wagens.
• Tussen 30 juni en 1 september is zeilwagenrijden enkel toegelaten vanaf het
zeilwagencentrum tot aan de Franse grens tijdens de uren van de
strandbewaking ( van 10u tot 19u)
Toegetreden leden watersporters zullen de specifieke reglementen in verband met de
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●
●
●
●

watersport waaronder het zeevaartreglement respecteren.
Een sportieve houding wordt verwacht alsook respect voor andere beoefenaars van
onze sport en voor andere strandgebruikers in het algemeen.
Voor uw veiligheid: ga nooit alleen zeilen bij veel wind.
Respecteer de algemene veiligheidsvoorschriften.
Paarden :
o
o
o
o

Een veilige, ruime afstand tussen paarden en zeilwagens te hanteren van
ongeveer 30 meter en indien mogelijk op een andere zandbank te rijden.
Bij het laveren (op -en afkruisen) wordt er op voldoende afstand gedraaid.
Wanneer door de windrichting achter de paarden wordt gereden wordt een
veilige, ruime afstand gerespecteerd.
Bij een incident/ bijna incident wordt op een serene manier onderling tussen de
partijen gecommuniceerd. Verwittig ook steeds een verantwoordelijke van de
club ingeval van een incident/bijna incident.
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1.2. Toegetreden leden
●
●
●
●
●

Om erkend te worden als toegetreden lid moet men zijn jaarlijkse bijdrage betalen.
De toegetreden leden hebben recht op het gebruik van de clubfaciliteiten zoals
geregeld in het huishoudelijk reglement.
onder toegetreden leden verstaan we een individueel lid, familiaal hoofdlid,
gezinslid of niet-zeilend lid.
Door toe te treden verbinden deze leden zich ertoe het huishoudelijk reglement
alsook de besluiten van het bestuur na te leven.
Er wordt verwacht dat toegetreden leden en leden in de mate van het
mogelijke participeren in de clubwerking.

1.3. Stalling van materiaal
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

RSYC aanvaardt enkel zeilmateriaal van leden die houder zijn van een elementair
brevet strandzeilen. Dit ongeacht het type materiaal dat gestald wordt.
Ligplaatsen dienen jaarlijks aangevraagd te worden bij de inschrijving, ze worden niet
automatisch vernieuwd.
Bij de toewijzing van plaatsen wordt voorrang gegeven aan het plaatsen van de
eerste wagen van elk lid. De plaatsen voor het 2e en volgende items worden
toegewezen eenmaal alle 1e items een plaats hebben.
RSYC aanvaardt enkel zeilmateriaal waarmee minstens 4x per jaar gezeild wordt.
Ligplaatsen in de berging en op het terrein zijn vanaf het eerste stuk betalend.
Materiaal dient te worden gestald op de daarvoor toegewezen plaats.
Alle materiaal dient duidelijk gekenmerkt te zijn met ofwel het zeilnummer of de naam
van de eigenaar.
De RSYC behoudt zich het recht om materiaal te verwijderen indien niet aan de
voorwaarden wordt voldaan. Dit kan hetzij door afbraak of verkoop.
Zodiacs ed. vallen onder de noemer tijdelijke stalling.
Gebruik van het haventerrein: Om met de zeilwagens gemakkelijk op het strand te
geraken, voor het comfort van onze leden en zeker voor hun kinderen is het
belangrijk dat het haventerrein een autoarme zone is. Men mag het haventerrein
oprijden met de auto om te laden en te lossen. Er mag niet geparkeerd worden.

2. GEBRUIK VAN DE CLUBFACILITEITEN
2.1. Clubwagens
2.1.1. Algemeen
●
●
●
●

De clubwagens zijn er ten behoeve van de leden die willen de
zeilwagensport beoefenen zonder zelf eigenaar te zijn van een zeilwagen.
De wagens kunnen gebruikt worden door de leden
Vooraleer men met de zeilwagens rijdt, gaat men na of de sterkte van de wind en de
drukte op het strand dit toelaten. Bij twijfel kan men te rade gaan bij een clublid met
meer ervaring.
De zeilen voor de clubwagens worden steeds op hun vast plaats terug gelegd. De
zeilen worden netjes opgerold ( de giek langs buiten). De schoot blijft steeds bij het
zeil. ( marlen, rond het zeil gedraaid)
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●
●
●
●
●
●
●

●
●

De minimumleeftijd om met de clubwagens te zeilen is 10 jaar.
Om met de clubwagens te zeilen moet men minstens over een Elementair brevet
beschikken.
Wie niet over een brevet beschikt kan dit afleggen bij een initiator.
Na het zeilen wordt de gebruikte zeilwagen afgespoeld en teruggeplaatst op de
voorziene plaats voor clubwagens.
Er zijn steeds helmen ter beschikking van de leden, ook deze worden achteraf
gespoeld en op de voorziene plaats teruggelegd.
Bij pech of schade wordt de wagen geplaatst naast de werkplaats. De schade
wordt genoteerd op het magneetbord die je naast de zeilen vindt. Een mailtje
naar info@rsyc.be met extra uitleg mag ook.
Indien men een ongeval heeft met ernstige lichamelijke letsels waarbij derden
betrokken zijn, is het aangeraden de politie te verwittigen voor vaststelling van de
feiten. Vergeet ook niet een verantwoordelijke van de club op de hoogte te
brengen.
Het gebruik van de clubwagens is op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur is niet
verantwoordelijk bij eventuele ongevallen.
Bij niet naleven van dit reglement kan door de raad van bestuur een gebruiksverbod
opgelegd worden.

2.1.2. Zeilwagentypes
●

Er zijn 2 types wagens ter beschikking. Ze zijn opgedeeld in 2 gebruikerscategoriën:
● Type A : Initiatiewagens, zonder brevet enkel te gebruiken in lesverband. Vrij
te gebruiken voor houders van het elementair brevet.
● Mini-Club MC2: 1-zitter met licht inoxen frame en een witte romp
●

Type B : Evolutiewagens, na het behalen van piloot-A brevet kan men onder
begeleiding het piloot B brevet behalen. Vrij te gebruiken voor houders van het
pilootbrevet B, C.
● Max-XL: 1-zitter met blauwe romp , kan zowel zittend als liggend
gebruikt worden.
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2.2. Stalling van zeilmateriaal op terrein en in berging
RSYC voorziet 2 formules voor de stalling van zeilmateriaal:
● Buitenstalling op het terrein van het zeilwagencentrum
● Binnenstalling in de berging van het zeilwagencentrum

Onder zeilmateriaal wordt verstaan:
● Zeilwagen
● Kitebuggy
● Speedsail
● Zeilboot
● Catamaran
● Surfplank
● Aanhangwagen met zeilwagen of zeilboot

2.2.1. Buitenstalling
•
•
•

•

•
•

Enkel zeilklaar materiaal kan worden gestald. Defect of onvolledig materiaal
wordt niet aanvaard
Het is contractueel overeengekomen met de gemeente De Panne dat de bezetting
van het haventerrein voor minstens 2/3 bestaat uit zeilwagens en voor maximum 1/3
uit boten.
Lege aanhangwagens worden niet aanvaard, er mag maar 1 aanhangwagen per
familiaal lidgeld gestald worden met zeilwagen of zeilboot. Aanhangwagens op
het terrein mogen enkel indien ze gebruikt worden voor zeilwagenberging en/of
vervoer voor zeilwagen gerelateerde evenementen.
Niet -leden kunnen een standplaats krijgen op het haventerrein. Ze moeten
beschikken over een elementair brevet en lid zijn van een in De Panne gevestigde
zeilwagenvereniging. Het standgeld wordt ontvangen door de VZW Royal Sand
Yacht Club en wordt doorgestort naar de gemeente.
Voor de toewijzing van een plaats moet contact opgenomen worden met de
clubverantwoordelijke
In principe kan er per houder van een elementair brevet maximum 1
zeilwagen geborgen worden.

2.2.2. Berging in het zeilwagencentrum
●

●
●
●
●
●

Alleen toegetreden leden en leden van de Royal Sand Yacht Club of van de
zeilwagenclub De Krab krijgen een badge voor toegang tot de berging. Zij hebben
het recht om er materiaal te bergen mits houder te zijn van een elementair brevet
en na betaling van bergingsgeld als toeslag op het lidgeld.
In principe kan er per houder van een elementair brevet maximum één
zeilwagen geborgen worden.
De berging mag enkel gebruikt worden voor het bergen van zeilwagens, zeilen ,
surfmateriaal, speedsails, kitebuggies en onderdelen daarvan. Een ligplaats in de
berging geeft niet automatisch recht op een ligplaats buiten.
Houders van een plaats in de binnenberging kunnen hun materiaal voor een korte
periode op de tijdelijke zone buiten stallen.
Zeilen van wagens die op het terrein staan kunnen geborgen worden mits betaling
van de vergoeding. Neem ook hiervoor contact op met de clubverantwoordelijke.
Er is in de berging per ligplaats ruimte voor 1 complete zeilwagen ( 1 zeil inbegrepen)
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●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Extra materiaal is betalend en wordt geplaatst in overeenkomst met de
clubverantwoordelijke.
Ook leden van de zeilwagenclub De Krab kunnen in de berging hun persoonlijk
materiaal bergen, mits zij regelmatig deelnemen aan De Krab-zeilwagenactiviteiten
en de bergingstoeslag betalen aan de VZW Royal Sand Yacht Club.
Het bestuur van de VZW Royal Sand Yacht Club kan op geen enkele manier
verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal of schade. De berging moet
steeds gesloten worden tijdens het zeilen buiten de openingsuren van de bar en
zeker bij het verlaten van het zeilwagencentrum ’s avonds.
Het niet betalen van de bergingstoelage zal de verwijdering van het geborgen
materiaal tot gevolg hebben. Het bestuur behoudt zich het recht om dit materiaal
eventueel te verkopen.
Bij het betalen van het lidgeld en de ligplaats- of bergingstoeslag moet op de
inschrijvingskaart jaarlijks een inventaris gemaakt worden van het geborgen
materiaal. Thans is op de website een ruimte voorzien voor afzonderlijke
inventarisering.
Het is ten strengste verboden zeilwagenmateriaal van een ander te gebruiken zonder
de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Wie betrapt wordt op diefstal zal door
het bestuur uit de club gezet worden.
Indien u vragen heeft richt u tot de verantwoordelijke voor de berging.
Surfmateriaal dient op de daarvoor voorziene rekken te liggen beneden in de kelder.
Als je goedkeuring hebt gekregen om een locker te huren dan moet u zelf een slot
voorzien hiervoor.
In de lockers horen geen natte voorwerpen!
Gestalde Standart/Promo/ klasse 5 wagens hebben recht om 1 hangend of 1 liggend
zeil te bergen.
Gestalde Klasse 2/ Klasse 3 wagens dienen hun zeil boven hun kar te leggen op de
hoogste legger in de berging.

3. DOUCHES EN KLEEDKAMERS
●
●
●
●
●
●
●
●

Zeil- en surfpakken worden gespoeld onder de douches buiten
Binnen mag er niet met zeilpak gedoucht worden omdat het zand de afvoerleidingen
verstopt.
Bij het verlaten van de kleedkamers worden de gebruikers verzocht erop te letten dat
ze geen kledingstukken achterlaten en dat ze deze ruimten in een goede staat
achterlaten
Water en zand wegtrekken na elk gebruik
Het gebruik van de kleedkamers is voorbehouden aan de leden en de toegetreden
leden van de RSYC en De Krab, evenals de gasten van de zeilwagenschool.
Achtergelaten kleding wordt verzameld en gedurende enkele weken bijgehouden,
nadien zal het verwijderd of weggegeven worden.
Tijdens het zeilen wordt u verzocht om uw materiaal niet in de kleedruimtes achter te
laten. Waardevolle spullen kunnen in de lockers, uw sportzak kan op het rek dat
hiervoor voorzien is in de kelder.
Bij verlies van de sleutel van de locker zal u gevraagd worden om €20 te betalen.

● 4 VOERTUIGEN VAN DE CLUB
●

Deze voertuigen worden gebruikt voor het begeleiden van zeilwagen
gerelateerde activiteiten.
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●
●
●
●

●
●

Alleen de personen aangesteld door het bestuur hebben het recht om ermee te
rijden. Dit voertuig staat dus niet ter beschikking van de individuele leden. Er is
evenwel een set sleutels beschikbaar voor gebruik door leden in noodgevallen.
De sleutels zijn beschikbaar in het kluisje die zich tegen de muur, naast de zeilen
van de clubwagens bevindt. Dit kluisje kan geopend worden met uw badge.
Na gebruik moet de gebruikte wagen telkens grondig afgespoeld worden.
Het gebruik van de wagens moet met de nodige omzichtigheid gebeuren dit wil
zeggen dat zwinnen en muien met lage snelheid gepasseerd worden om onnodig
rondspatten van zeewater te vermijden. Dit om de onderhoudskosten zoveel mogelijk
te beperken.
Wie op een onverantwoorde wijze rijdt met de jeep kan vanwege het bestuur een
rijverbod voor deze opgelegd krijgen.
Een gebruikt voertuig wordt na het spoelen terug in de garage gezet.

● 5 CLUBHUIS
5.1.Toegang
●
●

●
●
●

5.2
●
●
●

●

Het clubhuis van de RSYC is tevens de thuishaven voor ZC De Krab en derhalve
toegankelijk voor hun leden, toegetreden leden, ereleden, steunende leden en hun
gasten.
De leden van de RSYC en van de ZC De Krab kunnen beschikken over een
betaalkaart waarmee ze aan voordelige prijzen hun consumpties kunnen betalen.
Men dient een positief saldo op de kaart te hebben zodat men niet steeds geld bij
zich moet hebben om te betalen. Het is een vlot betaalmiddel en het vermijdt
vergissingen. De leden wordt dan ook gevraagd deze kaart zoveel mogelijk bij zich
te hebben en zullen voorrang hebben bij de bediening.
Deze kaart kun je verkrijgen in het bureau van RSYC en is tevens ook de badge om
binnen te kunnen in de berging.
Bij verlies van de kaart wordt voor een nieuwe kaart €10 gevraagd.
Het clubhuis is tevens toegankelijk voor
1. leden van binnen- en buitenlandse zeilwagenclubs.
2. cursisten van de zeilwagenschool gedurende de openingsuren.

Gebruik
Het clubhuis is een ontmoetings- en vergaderlocatie.
Benevens de gebruikelijke openingsuren is de club open voor de sportieve
(wedstrijden) en sociale clubactiviteiten zoals ze gepland worden door het bestuur.
Voor externe groepen kan het clubhuis op aanvraag geopend worden voor
zeilwagengerelateerde activiteiten waarbij deze laatste gepland worden in
samenspraak met de zeilwagenschool. Indien dit gebeurt buiten de gebruikelijke
openingsuren dan is het clubhuis ook open voor de voorgemelde leden. Er moet een
duidelijke afspraak gemaakt worden met een verantwoordelijke van de club vooraleer
een dergelijke afspraak kan vastgelegd worden.
Het clubhuis kan eveneens geopend worden in het kader van no-wind of andere
activiteiten van de zeilwagenschool.

