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GEDRAGSREGELS KWV De Kaag 
 
ALGEMEEN 
Deze gedragsregels zijn van toepassing en hebben betrekking op alle locaties van KWV De 
Kaag en bijbehorende terreinen en aanlegplaatsen. De vaste ligplaatsen vallen onder het 
jachthavenreglement van de KWV De Kaag. Met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag zijn 
voor vaste ligplaatshouders deze gedragsregels eveneens van toepassing. 
 
KAAGSOCIETEIT 
De Kaagsociëteit is het verenigingsgebouw van de KWV De Kaag. De Koepelzaal is 
toegankelijk voor niet leden, tenzij anders aangegeven tijdens wedstrijden en/of evenementen. 
De Van Hoolwerffzaal is uitsluitend toegankelijk voor leden, hun gasten en/of introducés. 
In en om de Kaagsociëteit is het dragen van correcte kleding voorgeschreven. 
Excessieve of aanstootgevende tatoeages, piercings etc. zijn niet toegestaan. 
Meegebrachte etenswaren mogen tijdens het verblijf in de Kaagsociëteit of op het terras niet 
genuttigd worden. Hierop kan in overleg tijdens evenementen een uitzondering worden 
gemaakt. 
Honden dienen aangelijnd en/of onder controle te zijn en verontreinigingen moeten door de 
begeleider worden opgeruimd. 
Bezoekers onder invloed van alcohol en/of drugs, of zij die zich ongepast gedragen, kunnen de 
toegang in en om de Kaagsociëteit worden geweigerd en direct worden gesommeerd het terrein 
te verlaten. Indien noodzakelijk zal de politie worden ingeschakeld. 
Agressie, mishandeling, diefstal, vernieling, bezit van wapens of andere slag- of 
steekvoorwerpen worden niet getolereerd in en om de Kaagsociëteit. De politie zal worden 
ingeschakeld. 
 
SANITAIRE VOORZIENINGEN 
De vereniging beschikt over afgescheiden sanitaire ruimtes waaronder inbegrepen toiletten, 
douches alsmede kleedkamers voor separaat dames en heren. De kleedkamers en douches 
zijn uitsluitend toegankelijk voor leden, gasten en introducés doormidden van een toegangspas 
afgegeven door de vereniging. Na gebruik dient men de ruimtes correct en schoon achter te 
laten. Wanneer wordt vastgesteld dat de bezoekers van de sanitaire ruimtes zich ongepast 
gedragen, kunnen de toegang in en om de Kaagsociëteit en overige lokacties worden 
geweigerd en direct worden gesommeerd het terrein te verlaten. Indien noodzakelijk zal de 
politie worden ingeschakeld. 
 
AANLEGPLAATSEN 
Het is niet toegestaan om schepen onbeheerd achter te laten, behoudens op vaste ligplaatsen. 
Bij het afmeren dienen de aanwijzingen van de havenmeester te worden opgevolgd.  
Motorschepen dienen in principe af te meren aan de loefzijde van de steigers, zodat 
zeilschepen in de wind kunnen aanleggen. Na het afmeren dienen de zeilen te worden 
gestreken en de motoren afgezet. 
Niet leden dienen zich na aankomst direct te melden bij de havenmeester. Bezoekers onder 
invloed van alcohol en/of drugs, of zij die zich ongepast gedragen worden geweigerd en direct  
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worden gesommeerd ligplaats elders te zoeken. Indien noodzakelijk zal de politie worden 
ingeschakeld. 
 
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
KWV De Kaag, hanteert ten aanzien van seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend 
gedrag, het Reglement Seksuele Intimidatie van het Watersportverbond. De in het reglement 
vermelde Gedragsregels zijn van toepassing voor alle leden, op alle activiteiten van de 
vereniging alsmede voor vrijwilligers en het in dienst zijnde personeel van de vereniging.  
Overtreding van deze regels is een strafbare handeling in de zin van het reglement van de 
Tuchtraad en de Beroepsraad en het Reglement Seksuele Intimidatie Reglementcode: S&M-
REG-RSI-190424. https://www.watersportverbond.nl/media/lcjp3cbb/s-m-reg-rsi190424.pdf 
Wanneer een slachtoffer of getuige van bovengenoemde gedragingen een melding wil doen, 
dan kan deze contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon, 
vertrouwenspersoonkwvdekaag@gmail.com   
 
SLOTBEPALING 
Deze gedragsregels zijn een eenvoudig weergave van de regels in en om KWV De Kaag, de 
Kaagsociëteit en overige jachthavens en opstallen. 
In gevallen waarin niet is voorzien beslist de havenmeester, pachter en/of het bestuur. 
 
 
 
 
 
CONTACT GEGEVENS: 
 
Secretariaat     Clubhuis | Kaagsociëteit 
Kaagstraat 1     Sweilandpolder 8 
2361 KM Warmond secr@kwvdekaag.nl  2362 AG Warmond 
T 071 301 00 35 www.kwvdekaag.nl  T 071 501 82 22 
 
Vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoonkwvdekaag@gmail.com 
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