Vastgesteld als bestuursreglement tijdens de bestuursvergadering d.d. 9 november 2008

REGLEMENT SLOEPROEIEN
van
KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING “DE KAAG”

Prealabele artikelen
Artikel a
Dit reglement is een bijzonder reglement als bedoeld in artikel 23 van de statuten.
Artikel b
Het beheer van en toezicht op het gebruik van roeisloepen is door het bestuur van de vereniging onder
zijn verantwoordelijkheid gedelegeerd aan de het voor roeien verantwoordelijke bestuurslid (de
roeicommissaris) of zijn door het bestuur aangewezen vervanger.
Artikel c
Dit reglement is van toepassing op het gebruik van roeisloepen (Gigs waaronder in dit reglement ook
pilot gigs/loodsgieken worden begrepen) in eigendom van K.W.V. “De Kaag”, en op het gebruik van
roeisloepen die door derden aan K.W.V. “De Kaag” in gebruik zijn gegeven.
Artikel 1
Het gebruik maken van roeisloepen is – behoudens door Bestuur of roeicommissaris verleende
toestemming - voorbehouden aan leden van K.W.V. “De Kaag” die naast de voor hun categorie
geldende lidmaatschapsbijdrage in het desbetreffende jaar tevens de roeibijdrage aan K.W.V. “de Kaag”
hebben betaald.
Artikel 2
Alleen een roeiteam kan gebruikmaken van een roeisloep, met inachtneming van een planning voor het
gebruik van de roeisloepen die aan het begin van ieder jaar wordt vastgesteld.
Artikel 3
3.1
De samenstelling van een roeiteam geschiedt door de commissie sloeproeien in nauw overleg met de
(aspirant) leden van een roeiteam.
3.2
Ieder roeiteam heeft een teamverantwoordelijke (“de boots”) die door het roeiteam wordt aangewezen.
Artikel 4
De planning van het gebruik, transport en onderhoud van de roeisloepen geschiedt door de commissie
sloeproeien.
Artikel 5
De teamverantwoordelijke is bekend bij de roeicommissaris en is het directe aanspreekpunt voor deze
en de woordvoerder namens het roeiteam.
Artikel 6
Iedere voorgenomen wijziging in de planning van het gebruik, het reisdoel of het onderhoud behoeft de
goedkeuring van de roeicommissaris,, dan wel bij belet of ontstentenis of bij ontbreken, het bestuur van
K.W.V. “De Kaag”.
Artikel 7
7.1
Er is een commissie sloeproeien.
De leden van de commissie sloeproeien worden benoemd door het bestuur van K.W.V. “De Kaag” met
dien verstande dat het bestuurslid dat de functie van roeicommissaris binnen het bestuur bekleedt
voorzitter is van de commissie sloeproeien.
De commissie sloeproeien is zodanig samengesteld dat hierin zo veel mogelijk zitting hebben:
- een boots
- een lid van een wedstrijdploeg
- een verantwoordelijke voor het materiaal (“commissie lid materieel”)
7.2
De roeicommissaris is belast met de leiding van de dagelijkse gang van zaken de sloeproeiactiviteiten
betreffende.
7.3
De commissie sloeproeien vergadert zo dikwijls als de voorzitter van deze commissie of twee andere
leden van deze commissie dit gewenst acht(en).
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Artikel 8
Ieder jaar, nadat de “Sloeproeikalender” bekend is, wordt door de commissie sloeproeien vastgesteld
welke roeiteams aan bepaalde wedstrijden zullen meedoen. Tevens wordt na vaststelling van dit
wedstrijdschema vastgesteld wanneer de roeiteams die bij wedstrijden betrokken zijn hun trainings- en
transportdagen zullen hebben.
Artikel 9
Inschrijfgelden voor de wedstrijden en voor de evenementen alsmede reis- en verblijfkosten zijn
volledig voor rekening van (de leden van) het roeiteam.
Artikel 10
Mocht in de loop van een jaar vast komen te staan dat, door welke omstandigheid dan ook, voor een
roeiteam dat aan een wedstrijd zou deelnemen, deze wedstrijd komt te vervallen, dan wordt dit
minimaal 14 dagen voor de wedstrijddatum maar in elk geval zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan
de roeicommissaris. Deze onderzoekt binnen een week of een ander roeiteam aan die wedstrijd kan en
wil deelnemen. Ingeval dit onderzoek niet tot enig resultaat leidt dan staat de van oorsprong voor die
wedstrijd gereserveerde roeisloep ter beschikking aan andere roeiteams die voorzover bekend niet het
voornemen tot deelname aan die wedstrijd hadden kenbaar gemaakt.
Artikel 11
Ieder roeiteam dat van een roeisloep gebruik maakt dient als een goed huisvader voor de roeisloep te
zorgen en eventuele tijdens het gebruik ontstane- of vastgestelde schade onverwijld aan het
commissielid materieel te melden.
Artikel 12
Ieder roeiteam alsmede elk lid van een roeiteam dient voorts adequate veiligheidsmaatregelen te nemen
en veiligheidsvoorschriften en –instructies na te leven, e.e.a. in overeenstemming met de plaatselijke
omstandigheden en de weersomstandigheden. Niet-naleving van deze eisen geeft de vereniging de
bevoegdheid om een team of een teamlid het gebruik van sloepen te ontzeggen.
Artikel 13
Onderhoud aan een roeisloep en eventuele reparaties vinden niet eerder plaats dan nadat de
roeicommissaris of het commissielid materieel hiervoor opdracht heeft gegeven.
Artikel 14
Indien beslissingen moeten worden genomen ten aanzien van het gebruik van roeisloepen buiten
Nederland of op open zee of door derden zal dit slechts kunnen gebeuren na toestemming van het
dagelijks bestuur van de K.W.V. “De Kaag”.
Artikel 15
Schade aan (eigendommen van) derden, ontstaan door het gebruik van roeisloepen door leden van
K.W.V. “De Kaag” is, voor zover niet vallend onder de lopende vaartuigenverzekering, zonder
voorbehoud voor volledige rekening en risico van degenen die de roeisloep in gebruik hadden ten tijde
van het ontstaan van die schade.
Artikel 16
Indien het gebruik van sloepen aan derden wordt toegestaan zijn deze gebruikers (i) verantwoordelijk
voor de veiligheid van sloep roeiers en passagiers en (ii) gehouden voor adequate verzekering van de
gebruikers, de passagiers en de door de sloep vervoerde goederen te zorgen. Door of namens de
roeicommissaris zullen deze derden op deze verantwoordelijkheden en verplichtingen worden gewezen.

