ZOETERMEERSE WATERSPORTVERENIGING ‘NOORD-AA’
Accommodatie en clubgebouw: Het Lange Land 2 – 2725 KZ Zoetermeer. Telefoon 079-3417298

Terrein reglement

•

Opgericht 14 november 1977

•

Correspondentieadres bestuur:
Postbus 5009 – 2701 GA Zoetermeer
Telefoon 079 3616092

•

Internet: www.zwvnoord-aa.nl

•

Jeugd- en volwassenenopleidingen

•

Breedte- en topsport, recreatie en
wedstrijden

•

Ligplaatsen

1.

Toegang tot het terrein hebben zij die ingeschreven zijn als lid, jeugdlid of donateur van de vereniging,
introducés van leden, met inachtneming van het bepaalde hierover in het huishoudelijk reglement en verder
zij die toestemming van het bestuur hebben verkregen.

2.

Men is gehouden, in de haven, op de bijbehorende terreinen en in de clubgebouwen, orde, rust en
zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot
geeft.

3.

Men is gehouden om de gestelde regels binnen de vereniging na te leven. Dit geldt ook voor de door de
gemeente gestelde regels ten aanzien van het gebruik van de accommodatie en het terreingebied Noord-Aa.

4.

Het is op de verenigingsaccommodatie niet toegestaan;
-

haven en omliggende terreinen te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn,

-

zonder toestemming de verenigingseigendommen (zoals zeilplanken, boten, trailers en gereedschappen)
te gebruiken, dan wel deze (tijdelijk) van het terrein mee te nemen,

-

de eigendommen van de vereniging te beschadigen,

-

voertuigen op het terrein te plaatsen, behalve indien daar toestemming is verkregen,

-

op het verenigingsterrein tenten, caravans en klapcaravans te plaatsen,

-

elders ligplaats en stalling te kiezen dan welke als zodanig is toegewezen,

-

zonder toestemming zeilboten, surfplanken of andere vaartuigen op het terrein achter te laten,

-

boottrailers op het terrein te stallen, behalve indien daartoe toestemming is verkregen,

-

zeilboten, surfplanken of andere vaartuigen niet behoorlijk af te meren of in verwaarloosde staat achter
te laten,

-

met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven of in de directe
nabijheid van het verenigingsterrein te varen,

-

met verf(resten), olie, afvalstoffen e.d. het verenigingsterrein te verontreinigen,

-

honden uit te laten en anders dan aangelijnd bij zich te voeren, met dien verstande dat grasvlakten,
perken, sanitaire- en kleedruimtes en keuken voor honden verboden zijn,

-

hinderlijk lawaai te maken,

-

open vuur aan te leggen en te gebruiken. In ruimten waarin motorbrandstoffen of anderszins licht
ontvlambare materialen zijn opgeslagen met (open) vuur of brandende sigaret, sigaar of pijp te betreden,

-

eigendommen onbeheerd achter te laten,
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-

te zwemmen in de haven of vanaf het terrein van de vereniging anders dan op de aangewezen plaatsen
daartoe,

-

vanaf het verenigingsterrein te vissen, op andere dan de aangewezen plaatsen daartoe,

-

in het verenigingsterrein te graven, wormen te spitten e.d.,

-

kinderen op en nabij de haven zich zonder toezicht van een verantwoordelijk persoon op te laten houden,

-

andermans eigendommen, i.h.b. trailers en accessoires, zonder toestemming van de eigenaar te
gebruiken,

-

zeilen te drogen in het clubgebouw,

-

de clubgebouwen, andere verenigingsruimten dan wel het terrein te bevuilen,

-

met auto's e.d. te rijden op de grasvelden en trailerplaatsen,

5.

Het bestuur is bevoegd in voorkomende gevallen ontheffing te verlenen of tijdelijk bepaalde bepalingen buiten
werking te stellen.

6.

Men is gehouden om;
-

het verenigingsterrein en clubgebouwen te gebruiken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn of geacht
worden te zijn,

-

de vuilnis in de daarvoor bestemde kist, container of plaats te plaatsen,

-

de clubgebouwen ordelijk te gebruiken,

-

gebruikt meubilair bij het verlaten van het terrein op de bestemde plaats in het clubgebouw te plaatsen,

-

het verenigingsterrein af te sluiten bij het verlaten van het terrein,

-

geconstateerd misbruik van het verenigingsterrein, clubgebouw of eigendommen van de vereniging en de
betrokken leden te melden aan het bestuur, of aan de door het bestuur aangewezen personen die belast
zijn met het toezicht op het terrein,

-

de auto op het parkeerterrein buiten het verenigingsterrein te plaatsen,

-

op verzoek, van het bestuur of de met het toezicht op het terrein belaste perso(o)n(en), de vanwege het
bestuur verstrekte lidmaatschapskaart (indien verstrekt) te tonen, dan wel zich te legitimeren,

-

de aanwijzingen van het bestuur met betrekking tot de milieuzorg op de accommodatie na te leven.

7.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, is men gehouden de aanwijzingen van het bestuur of de
daartoe aangewezen perso(o)n(en) op te volgen.

8.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 april 1979 en herzien in de bestuursvergaderingen van 9
september 1982 en 4 september 1984, 7 november 1985 en 8 maart 1993.
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