Viking Almanak

Leuk dat je je wilt verdiepen in ’s-Hertogenbossche Watersportvereniging
Viking; een vereniging vol traditie, waar het oude geëerd wordt en het nieuwe
omarmt. Al die mooie traditie behoeft soms wel wat uitleg. Vandaar deze
almanak over het reilen en zeilen van onze vereniging. Voor nieuwe leden om
snel hun weg te vinden, maar ook voor bestaande leden een opfrisser,
naslagwerk en lectuur ter vermaak.
We verwijzen veel naar naar onze website www.wsvviking.nl. Hier staat de
meest actuele informatie.
Mochten in deze “Almanak” zaken zijn opgenomen die tegenstrijdig zijn met de
statuten en reglementen van WSV Viking, dan zijn de statuten en reglementen
leidend.

Inleiding
Alles wat je wil - en soms ook moet - weten als lid van de ’s-Hertogenbossche
Watersportvereniging Viking.
Onze watersportvereniging is de op één na oudste vereniging van ZuidNederland. Wij zijn opgericht in 1929 maar ondanks deze leeftijd nog steeds
een jonge, bruisende en actieve vereniging!
Sinds 1952 bevindt de vereniging zich op de huidige (3e) locatie, namelijk aan
de Ertveldplas.
De Ertveldplas is eind veertiger jaren gegraven om zand te winnen om elders
in de stad woningbouw mogelijk te maken. Een groot deel van onze haven is
ontstaan uit een wiel, veroorzaakt door een dijkdoorbraak vele jaren geleden.
Na de nodige inspanning van enkele leden van onze vereniging, is met
toestemming van lokale- en landelijke overheden het wiel verbonden met de
Ertveldplas. Het achterste deel van de haven, in de richting van
de Ertveldweg, het spoor en de ingang van de haven dateren van begin
zestiger jaren.
In de afgelopen jaren is er veel veranderd in onze haven. De steigers zijn
vernieuwd en anders ingedeeld om extra plaatsen mogelijk te maken. De weg
naar de landtong is vernieuwd en voor open boten is meer ruimte vrijgemaakt.
Er is een speciale steiger voor de Jollen bijgekomen.
In 2017 zijn onze bijna 100 jaar oude houten loods en het toen net vernieuwde
sanitairgebouw afgebrand. De nieuwbouw in de vorm van Noorse huisjes met
hierin kantoorruimte, sanitair, werkplaats en loods zijn in december 2019
geopend. Doordat de daken vol liggen met zonnepanelen zijn we nu CO2
neutraal.
Op diverse plaatsen op ons terrein zijn plekken en objecten vernoemd naar
zeer verdienstelijke leden die zich gedurende vele jaren voor onze vereniging
hebben ingezet. Deze leden hebben mede een onuitwisbare indruk op onze
vereniging achtergelaten.
Ook bieden wij al 70 jaar onderdak aan de Zeeverkennersgroep Sint Joris die
op onze landtong een eigen clubhuis en accommodatie heeft.
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Activiteiten
Binnen de vereniging worden jaarlijks veel evenementen en activiteiten
georganiseerd. Vaartochten, gezellige avonden in het clubhuis en nog veel
meer. Van terugkerende activiteiten en evenementen zullen we kort uitleggen
wat ze inhouden. Meer informatie zoals de data en inschrijving is te vinden op
de website www.wsvviking.nl. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd de
evenementencommissie mailen. Daarnaast zijn nieuwe evenementen altijd
welkom! Neem bij een leuk idee contact op met de evenementencommissie via
evenementen@wsvviking.nl.

Koffie
Is koffie een activiteit? Jazeker! De meest laagdrempelige en door zijn
eenvoudige leuke manier om elkaar te ontmoeten. Koffie met een koekje.
Open voor iedereen. Iedere dag dat het clubhuis open is, staat er een bakkie
klaar om 10.30 uur. In de winter om de open haard, in de zomer op het terras
of juist lekker koel binnen. Een makkelijke manier om meer mensen te leren
kennen en te genieten van echte ouderwets lekkere filterkoffie.

Nieuwjaarsreceptie
De eerste zondag in het nieuwe jaar staat het bestuur, immer in kostuum,
klaar met een glaasje champagne. Onder het genot van een versgebakken
oliebol staan we stil bij het jaar dat is geweest en proosten we op al het goeds
dat ons het komende jaar te wachten staat. Een gezellige borrel om het nieuwe
jaar goed te starten!

Takelen
De eerste zaterdag van
april en de laatste zaterdag
van oktober vindt een
oogstrelend schouwspel
plaats. Vliegende boten
zoeken hun plaats op de
kant om te overwinteren of
vliegen terug hun
vertrouwde water in. Een
hijskraan takelt de boten
op en van hun bokken
onder scherp toezicht van
de takelcommissie die dit
alles organiseert. Uiteraard
is op deze dag de
legendarische takelworst te
bestellen in het clubhuis.
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Opening van het vaarseizoen
Een feestelijke dag
waarop we samen het
seizoen openen. Vaste
prik is altijd het
stichtelijke woord van
de voorzitter. Het (vaak
letterlijke) hoogtepunt
is het hijsen van de
vlaggen die de rest van
het seizoen onze leden,
gasten en passanten
groeten. En alsof dit
nog niet genoeg is,
wordt er op de dag ook
nog een feestelijke
activiteit georganiseerd.
Altijd weer iets leuks en
altijd verrassend!

BBQ-tocht
Na een mooie dag varen leggen we aan om samen te eten en te proosten op
een mooie tocht. Een weekend om samen met andere leden erop uit te trekken
en te genieten van al het moois dat de watersport en goed eten ons te bieden
heeft.

Vikingtocht
Als watersportvereniging zoeken we uiteraard ook regelmatig het ruime sop.
Met de Vikingtocht varen we er samen op uit. Ieder jaar een andere route met
een andere bestemming. Maar altijd weer de ouderwetse gezelligheid. Samen
schutten bij Sluis Engelen. Een drankje bij aankomst om je na een
gezamenlijke maaltijd voor te bereiden op een feestelijke avond. Een ontbijt
mag natuurlijk niet ontbreken om bij te komen en op te laden voor een mooie
dag terugvaren naar onze thuishaven.
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Tijdens het varen hun je ook je vaarkennis vergroten omdat we varen door
sluizen, kanalen of grote rivieren. Nieuwe leden kunnen tijdens dit weekend op
een gezellige manier kennis maken met de vereniging en hun leden.

Engelandtocht
Sinds 1933 varen de Vikingen er jaarlijks op uit om Engeland te veroveren.
Samen met onze zustervereniging Neptunes vormen we een gezamenlijke
vloot om het kanaal te trotseren. Een gezellige toch om samen het zee zeilen
onder de knie te krijgen of te houden. Er is altijd wel ruimte om bij een
ervaren schipper op te stappen of een ervaren schipper te vinden die bij jou op
opstapt ter ondersteuning. Voor zowel de ervaren zeezeiler als voor de zeiler
die de ervaring op wil doen een mooie kans om gezamenlijk het ruime sop te
kiezen!

Sailability
Sailability is een stichting
die ernaar streeft een
landelijk netwerk op te
zetten van
watersportverenigingen die
aangepast zeilen mogelijk
maken. Aangepast zeilen is
zeilen voor mensen met
een beperking, zodat ook
zij zelfstandig de zeilsport
kunnen beoefenen.
Hierdoor kunnen mensen
met een beperking actief
genieten van de zeilsport.
Klik hier om naar de
website van Sailability te
gaan.

Woensdagavond
wedstrijden
Halverwege de week even het weekendgevoel opdoen op de Ertveldplas.
Eventueel voorafgegaan door een schippersmaaltijd in het clubhuis verzamelen
vele zeilboten uit alle klassen op de plas om zich klaar te maken voor een
zeilwedstrijd van 1,5 uur. Iedereen is welkom. De competitieve wedstrijdzeiler
die zich scherp probeert te houden, maar ook de recreatieve watersporter
heeft zijn plaats in het startveld. Volgens de regels, maar bovenal gemoedelijk
en laagdrempelig. Een avond om te genieten van je zeilboot door hem te
gebruiken waarvoor hij voor bedoeld is. Uiteraard wordt er nageborrel,
gediscussieerd en (gevraagd en ongevraagd) advies gegeven in het clubhuis na
afloop van de wedstrijd.
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Bossche vijf

Het 2e weekend van oktober loopt het hele terrein vol met mensen en boten.
De vier andere watersportverenigingen uit Den Bosch komen dan op bezoek
om in deze samen georganiseerde wedstrijd uit te vinden wie de beste zeilers
heeft. Overigens zijn ook niet-Bossche verenigingen welkom! Allerlei typen
zeilboten doen mee en varen in klassen een weekend lang hun wedstrijden.
Door de drukte lijkt het een klein festival. Een schitterend schouwspel van
witte zeilen op de plas. Overal bemanning op weg naar hun boot of of
onderuitgezakt aan het bijkomen van een wedstrijd. Een vol clubhuis en terras
waar de zeilers en toeschouwers elkaar ontmoeten. Een gezamenlijke maaltijd
en niet te vergeten een feestavond die met het jaar grootser en legendarischer
wordt. Een tweedaags festival voor iedereen die van zeilen of gezelligheid
houdt. www.bossche5.nl.

Winterwedstrijden
Waar de meeste buitensporters in de winter binnen bij de verwarming gaan
zitten, kiezen wij het woeste water van
de Ertveldplas. Vele zeilers uit de
omgeving zoeken vanwege deze
wedstrijden ‘s winters onze haven op.
Samen varen we op zondagen twee
wedstrijden per dag in een competitie
om uit te zoeken wie het warmste
zeilpak heeft en het beste overweg kan
met lagere temperaturen op het water.
Een gemoedelijke competitie die wordt
gevolgd door een warme hap in het
clubhuis die langzaam overgaat in een
borrel.
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Sluiting van het vaarseizoen
Aan al het moois komt een einde, zo ook aan het vaarseizoen. Maar we gaan
er wel uit met een knal! Een feestelijke dag vol met leuke activiteiten.
Uiteraard een altijd onderhoudende speech van de voorzitter en ceremonie
waarmee de vlaggen gestreken worden om ze te laten rusten tot het voorjaar.

Biljartcompetitie
Als de dagen donkerder en
kouder worden gaan de
lampen en de verwarming
van het biljart aan. Een
legendarische competitie
waarbij de grote namen uit
de vereniging het opnemen
tegen nog grotere talenten.
Door het ratingsysteem heeft
iedereen een kans om te
winnen. Ook als je (nog) niet
kunt biljarten, kun je begeleid worden en door het handicapsysteem maak je
zelfs meteen kans om je bij de lijst van winnaars te voegen!

Sinterklaasfeest
De man die bijna net zo oud is als onze
haven, vergeet ons nooit. Hij ontvangt alle
kinderen van 0 tot 8 jaar. De komst van de
goedheiligman wordt altijd goed voorbereid
met een leuke activiteit. Als bedankje heeft
Sinterklaas altijd wel een cadeautje en een
woordje voor de kinderen klaar. Een gezellige
middag waarbij de kinderen samen spelen en
de ouders elkaar ontmoeten.

Kaartavond
De oudhollandse
gezelligheid van een kaartje
leggen. Als het weer te bar
is om te varen, zoeken we
elkaar op in het clubhuis om
onder het genot van een
hapje en een drankje te
kaarten. We komen samen
om te jokeren en te rikken,
maar iedereen blijft voor de
gezelligheid.
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Shantykoor
Iedere eerste vrijdag van de maand verandert het clubhuis in een poptempel
tijdens de liveshow van ons eigen shantykoor. Deze repetities zijn vrij
toegankelijk. Sterker nog, je mag mee zingen! Dus als je (een beetje) kan
zingen of het niet kan maar wel heel leuk vindt om te doen, ben je welkom
tussen 20.30 - 22.30 uur. Uiteraard is je accordeon of ander passend
instrument ook welkom. De enige eis waar je aan moet voldoen is dat je komt
voor de gezelligheid!

Kunstweek
De laatste week van oktober herken je het clubhuis bijna niet meer terug. De
muren vol met schilderijen en tafels vol met beeldhouwwerken. Een
tentoonstellingsruimte waar de creativiteit van de leden je blijft verbazen. Ben
je zelf creatief en wil je je scheppingen tonen, dan kan dat! Zonder twijfel is je
creatie de moeite waard om te delen, of het nu gaat om een tekening of een
hele installatie. Een museumjaarkaart is trouwens niet nodig, de hele
tentoonstellingsruimte is vrij toegankelijk.

Viswedstrijd
Als ze me missen, dan ben ik niet aan het varen.
Je kan meer op het water doen dan alleen varen.
Eens per jaar zoeken we uit wie de grootste heeft.
Met een speciale competitie voor kinderen, maar
ook een uitdagende competitie voor volwassenen.
Een dag lekker buiten op de haven, op de
steigers.

Mosselavond
Soms groeien ze onder je boot, maar het liefst hebben we ze met knoflook uit
de pan. Je hoeft ze niet zelf van je onderwaterschip te schrapen maar je alleen
in te schrijven voor een avond genieten van de beste mosselen. In ons eigen
clubhuis. Ieder najaar genieten van de zilte schelpen met de herinneringen van
een onstuimig vaarseizoen nog vers in ons geheugen.
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Informatie
Clubhuis
De plek waar leden, gasten en passanten elkaar
ontmoeten. Zomer en winter geopend voor een
drankje, een goede maaltijd of een sterk verhaal. Bij
mooi weer is het goed toeven op het grote terras waar
altijd wel een plekje in de zon of in de schaduw is. Het
terras - dat een schitterend uitzicht heeft op de haven
- ligt tegen de speeltuin aan. Je kunt ook altijd nog het
gezellige clubhuis in. Als je mazzel hebt, kun je binnen
soms zelfs vanaf de sfeervolle bar een training of
wedstrijd meepikken van een van de legendarische
biljarters die onze vereniging rijk is.
Diana Kradolfer en Wim Wijgers ontvangen u graag in
het kloppende hart van onze vereniging.

Website en administratie
Ons administratiesysteem en onze website draaien beiden op het systeem
e-captain. Via de website kun je je gegevens inzien en aanpassen. Daarnaast
is er veel informatie te vinden op de website. Het laatste nieuws wordt er
gepubliceerd en je kunt de evenementenkalender raadplegen en je ook meteen
inschrijven voor evenementen. Ook worden op het besloten deel foto’s
gepubliceerd van evenementen. Je kunt ook zelf voorstellen indienen voor
nieuwsitems die gepubliceerd kunnen worden voor alle leden. Leden krijgen de
inloggegevens voor het besloten deel. Heb je geen inloggegevens en heb je
hier wel recht op, neem dan contact op met secretariaat@wsvviking.nl

Sanitair
Toiletten en douchegelegenheid
zijn aanwezig en zijn gratis. Er is
ook een mindervalide toilet en
-douche en tevens een
gezinsruimte waar je met het
hele gezin kunt douchen of
verschonen. Het sanitair is
geopend van 08.00 – 22.00 uur.
Tussen 22.00 – 08.00 uur is het
sanitair alleen toegankelijk met
een code die verkrijgbaar is in
het clubhuis. Uiteraard zorg je
ervoor dat je het sanitair netjes
achterlaat als je er gebruik van
hebt gemaakt.
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Slagboom
De slagboom opent niet voor iedereen. Als je er eenmalig doorheen wil, kun je
dit altijd vragen aan de havenmeester of in het clubhuis, deze kan hem voor je
openen om even een boot te water te laten of te laden of lossen. Parkeren is
nadrukkelijk niet toegestaan voorbij de slagboom om te voorkomen dat het
terrein dicht slibt. Moet je met enige of grote regelmaat door de slagboom
gaan, dan kan jouw telefoonnummer geregistreerd worden en kun je de
slagboom openen door naar een specifiek nummer te bellen. Voor deze service
vragen we een borg en een goede reden om regelmatig door de slagboom te
moeten. De hoogte van de borg staat op de website.

WIFI
Over de hele haven en in het clubhuis is een WIFI netwerk aanwezig. De code
is verkrijgbaar bij het clubhuis.

AED
We hopen hem nooit nodig te hebben. Maar als het nodig is, hangt er buiten bij
de deur van het clubhuis een AED.

Afval
Huishoudelijk afval en papier
kunnen gescheiden worden
gedeponeerd in de afvalbakken
achter het clubhuis. Papier/karton
dient kleingemaakt te worden.
Alleen klein (!) huishoudelijk afval
is toegestaan. Grote afvalzakken
dienen mee naar huis genomen
te worden. Overig afval zoals
klein chemisch afval, accu's, hout
e.d. dient u zelf af te voeren naar
de gemeentelijke stort.

Lozen vuilwater
Lozing op open water van boottoiletten, het morsen van olie en brandstoffen,
koelvloeistof en het overboord gooien van afval staan wij niet toe.
Bij de loods kun je je (draagbare) chemisch toilet lozen.

Elektra
Op alle steigers zijn stroomkasten. Deze werken op € 1,- munten. Hiervoor kun
je gedurende 7 dagen kWh gebruiken.
Een vaste aansluiting is ook mogelijk. Voor de huidige tarieven, kijk op
www.wsvviking.nl/tarieven. Je kunt een vaste aansluiting aanvragen bij de
havenmeester.
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Water
Water hebben we niet alleen onder de steigers, maar ook uit de kranen erop.
Waterslagen staan te leen naast het clubhuis. Laat al het water wel uit de
slangen lopen voor je ze weer opbergt en terugzet. Ga spaarzaam om met het
drinkwater dat uit de leidingen komt.

Loods en werkplaats
We beschikken over een in 2019
nieuw gebouwde loods en
werkplaats. Deze is beschikbaar
voor de leden voor
onderhoudswerkzaamheden aan de
boot. Deze ruime loods en
werkplaats willen we graag netjes
houden zodat iedereen die dat wil
hier vol overgave gebruik van kan
maken. Om hiervoor te zorgen is er
een reglement op gesteld waarin de
voorwaarden voor het gebruik van
de loods staan. Deze is terug te
vinden op de www.wsvviking.nl en op te vragen bij de havenmeester.

Leden
Binnen onze vereniging kennen we verschillende leden. Dit zijn:
Aspirant-leden: Het eerste jaar dat je lid bent, ben je aspirant-lid. Deze tijd is
om te kijken of de vereniging bij jou past en jij bij onze vereniging. Doorloop je
je aspirant-lidmaatschap zonder noemenswaardige incidenten, dan word je
automatisch lid. Je kunt alleen aspirant-lid worden als je een plek inneemt in
de haven met je boot. Je kunt geen lid worden zonder boot.
Jeugdleden: Onze leden tot 18 jaar die tegen gereduceerd tarief mogen
genieten van onze vereniging en de watersport.
Leden: Een ‘normaal’ lid. Al is iedereen voor ons als vereniging bijzonder!
Begunstigers: Leden die de vereniging een warm hart toedragen maar geen
boot in de haven hebben liggen. Zij hebben geen stemrecht in de algemene
ledenvergadering, maar zijn wel meer dan welkom bij alle activiteiten.
Leden van verdienste: Leden met een gouden randje die veel meer hebben
betekend voor de haven dan we eigenlijk hadden kunnen wensen.
Ereleden: Leden van volledig en massief goud. De uitzonderingen onder de
uitzonderingen die zich met vol overgave onsterfelijk hebben gemaakt voor de
vereniging.
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Commissies
Binnen de vereniging is een groot aantal commissies actief. Deze commissies
kunnen altijd hand- en spandiensten gebruiken. Wil je je aanmelden voor een
commissie, neem dan even contact op met de secretaris,
secretaris@wsvviking.nl
Hieronder in vogelvlucht wat de commissies doen.
Begroetingscommissie: Heet nieuwe leden welkom en adviseert het bestuur
over het toelaten van nieuwe leden.
Havencommissie: Onderhoudt ons mooie terrein en zorgt ervoor dat het
vastgoed er spic en span bij staat.
Takelcommissie: Organiseert alles rondom het te water laten en uit het water
halen van de boten met de hijskraan ieder voor- en najaar.
Kascontrolecommissie: Controleert jaarlijks de kas en het financieel
jaarverslag.
Evenementencommissie: Aangestuurd door de evenementencommissaris
organiseren ze de vele evenementen die onze vereniging rijk is.
Webmaster: Onderhoudt de website.
Havenmeester: De havenmeester is er voor al je vragen m.b.t. de haven. We
zorgen er samen voor dat onze havenmeester geen handhaver hoeft te zijn. Bij
afwezigheid van de havenmeester kan de assistent-havenmeester je helpen.
Onze havenmeester is te bereiken op telefoonnummer 073- 641 18 18.
Assistent-havenmeester: De extra ogen en oren die de havenmeester goed kan
gebruiken.
Deze commissies bestaan uit leden die zich vrijwillig inzetten voor het belang
van allen. Je kunt per mail contact opnemen met deze commissies maar je
kunt deze leden natuurlijk ook in haven aanspreken.

Het bestuur
Het bestuur is gekozen door de leden tijdens de algemene ledenvergadering.
Het bestuur komt elke eerste donderdag van de maand bij elkaar en
communiceert via de nieuwsbrief met alle leden. U kunt de bestuursleden
aanspreken op de haven maar ze zijn ze ook per mail bereikbaar. Voor vragen
of opmerking aan het bestuur kun je mailen met de secretaris op
secretariaat@wsvviking.nl Voor informatie en samenstelling van het bestuur zie
de website.

Nieuwsbrief
Geregeld wordt er via een nieuwsbrief gecommuniceerd richting de leden. Deze
nieuwsbrief wordt per mail verzonden en staat tevens op het - alleen voor de
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leden toegankelijke - deel van de website. De nieuwsbrief wordt opgesteld door
de secretaris en bevat actueel nieuws van en voor de leden.

ALV (algemene
ledenvergadering)
Jaarlijks wordt er in het begin van
het jaar een algemene
ledenvergadering gehouden. De
algemene ledenvergaderingen
worden tenminste 30 dagen van
tevoren aan de leden kenbaar
gemaakt. Gewone leden,
ereleden, leden van verdienste
hebben toegang tot de
vergadering en hebben daar ieder
één stem. Jeugdleden, aspirantleden en begunstigers hebben ook
toegang tot de vergadering, maar hebben geen stemrecht.
Elk lid kan onderwerpen op de agenda van de ledenvergadering plaatsen. Deze
dienen uiterlijk 14 dagen voor de datum van de vergadering schriftelijk bij de
secretaris ingediend te worden, secretariaat@wsvviking.nl.

De notulen
De notulen van de ALV vergaderingen zijn te vinden op het afgeschermde deel
van de website.

Statuten en het huishoudelijk- en havenreglement
De statuten en het huishoudelijk- en havenreglement zijn te vinden op de
website.

Contributies/ liggelden/ entreegelden
Op de website is de meest actuele informatie m.b.t. contributie, liggeld etc. te
vinden.
Contributie is de jaarlijkse bijdrage die men als lid aan onze vereniging
betaalt om de verenigingskosten te dekken.
Liggeld is de bijdrage die men als lid aan onze vereniging betaalt
om de kosten van de inrichting, steigers, terrein en dergelijke te dekken. Deze
wordt tweemaal per jaar berekend en gefactureerd. Zomerliggeld van 1 april
tot 31 oktober en winterliggeld van 1 november tot 31 maart. De kosten voor
een ligplek in het water of op de kant zijn gelijk.
Zelfwerkzaamheid. Het liefste hebben we natuurlijk dat je je acht uur per jaar
(meer mag natuurlijk ook) inzet om ons terrein en de vereniging in topconditie
te houden. Lukt het niet om dit te doen, dan betaal je dit als vergoeding voor
de niet gewerkte uren.
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Entreegeld wordt aan nieuwe leden eenmalig in rekening gebracht om lid te
kunnen worden van onze vereniging.
Alle tarieven worden jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene
ledenvergadering.

Zelfwerkzaamheid
Als lid van onze vereniging verwachten we dat je je minimaal 8 uur per
kalenderjaar actief inzet voor onze vereniging. De (aspirant)leden zijn er zelf
verantwoordelijk voor dat deze uren gemaakt worden. De havencommissie zal
er voor zorgen dat er werk is en dat er materialen zijn om deze
werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden zijn zeer divers en kunnen
bestaan uit onderhoud van het haventerrein en havenfaciliteiten. Maar
bijvoorbeeld ook het organiseren van evenementen. Eigenlijk al het werk dat
van meerwaarde is voor de haven en de vereniging is bespreekbaar. Heb je
bepaalde kennis/vaardigheden die we goed kunnen gebruiken bij deze
zelfwerkzaamheden, laat het even weten. We maken hier graag gebruik van.
Op de eerste zaterdag van de maand is er een zelfwerkzaamheidsdag, maar
het staat je vrij om buiten deze dagen je uren te maken. Opgeven kan door
contact op te nemen met de havencommissaris,
havencommissaris@wsvviking.nl. Leden van 65 jaar hoeven deze uren niet te
maken.

Ligplaatsen

De ligplaatsen worden aangewezen door de havenmeester. Mocht je een
andere ligplaats willen dan kun je een verzoek indienen bij de havenmeester.
Het is natuurlijk niet gezegd dat het verzoek wordt ingewilligd door een
veelheid aan redenen.
Als je langere tijd geen gebruik maakt van je ligplek, dien je dit door te geven.
Als je op vakantie bent met de boot, kan jouw ligplek gebruikt worden door
passanten. Geef dus ook aan wanneer je verwacht weer terug te zijn, zodat je
plekje weer vrijgemaakt kan worden als deze tijdelijk wordt uitgeleend.
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Hou er rekening mee dat je een plekje huurt van de vereniging. Jouw plek is
niet jouw eigendom. Het is dan ook niet toegestaan om stootwillen of
stroomaansluitingen vast te maken op de steiger.
De steiger is van iedereen. Zet hier dan ook geen spullen op. Voel je vrij om
vanaf je boot te genieten van de haven, maar zet geen tuinmeubilair op de
steiger en gebruik het ook niet als (tijdelijke) opslag.
Hou er rekening mee dat je als je een ligplaats hebt in de haven (zowel op de
kant als in het water) dat je boot verzekerd moet zijn.

Werkzaamheden uitvoeren aan de boot
Om elkaar niet tot last te zijn en om ook de natuur te beschermen, hebben we
afgesproken om geen schuur- slijp- las- plamuur- of schilderwerkzaamheden
e.d. uit te voeren als de boot aan de steiger ligt. Indien je toch
werkzaamheden aan je boot moeten uitvoeren m.b.t. een kleine schade of
dergelijke meld je dit aan de havenmeester. Er wordt dan naar een passende
oplossing gezocht.
Indien andere personen aan uw boot werkzaamheden moeten verrichten, moet
u zelf hierbij aanwezig zijn of u moet deze persoon introduceren bij de
havenmeester (de eigenaar blijft zelf aansprakelijk).

Takelen
Tweemaal per jaar
huurt de
takelcommissie een
hijskraan in om boten
in en uit het water te
takelen. Dat is
traditiegetrouw de
eerste zaterdag van
april en de laatste
zaterdag van oktober.
Geef vooraf aan of je
gebruik wil maken
van deze
mogelijkheid. Het
onderwaterschip dient dan schoongespoten te zijn. Ook heb je een bok nodig
om je boot op stallen. Als je hier niet over beschikt, kun je er een huren van
de vereniging. Voordeel van deze huurbokken is dat deze verplaatst kunnen
worden met een hydraulische kar. Dit betekent dat als je op een bok van de
haven staat dat je boot de loods in- en uitgereden kan worden.

Privacy
Wij vinden het belangrijk dat we op de juiste manier met privacygevoelige
informatie omgaan. Op de website kun je ons privacybeleid downloaden.
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Afspraken
• Terreinen, steigers en gebouwen van W.S.V. Viking zijn uitsluitend
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

toegankelijk voor leden, begunstigers en introducés.
Gasten dienen zich direct na aankomst bij de havenmeester te melden.
Het is verboden om permanent op je boot te wonen.
Men is verplicht in de haven langzaam te varen.
Het is verboden om motoren van afgemeerde jachten met ingeschakelde
schroef te laten draaien.
Parkeren van auto’s en stallen van (brom)fietsen is alleen toegestaan op de
daarvoor aangegeven plaatsen.
Toegang tot de landtong (alles achter de slagboom) is alleen voor laden en
lossen en het traileren van boten. Parkeren is hier niet toegestaan.
Honden moeten aan de lijn en de ‘grote boodschap’ dient opgeruimd te
worden (zakjes zijn beschikbaar).
Iedereen dient netjes gekleed te zijn (geen badkleding op het terras en in
het clubhuis).
Iedereen dient zich correct te gedragen. Is dit niet het geval, dan kan
betreffende persoon door het bestuur, de havenmeester of de
clubhuisbeheerders de toegang tot de haven worden ontzegd.
Na 22.00 uur wordt rust in de haven gewaardeerd.
Het is ten strengste verboden etensresten of ander afval overboord te gooien
of olie (bilgewater) e.d. te lozen.
Chemisch afval en oliesubstanties moeten mee naar huis worden genomen.
BBQ’en mag niet op de steigers. Op de kant is dit toegestaan in overleg met
de havenmeester.
Fietsen en rennen op de steigers is verboden.
Kinderen zonder zwemdiploma A zijn verplicht op de steigers een zwemvest
te dragen.
Het strandje en de helling na gebruik schoon achterlaten.
Bij onraad of ongepaste zaken wordt u verzocht dit aan de havenmeester of
clubhuisbeheerders te melden.
Bagagekarretjes zet je na gebruik meteen terug.
W.S.V. Viking is tegenover haar leden, begunstigers, introducés, gasten of
wie dan ook niet aansprakelijk voor verlies of schade, ontstaan uit welke
oorzaak dan ook, inbegrepen handelingen of nalatigheden van leden,
bestuur, havenmeester of clubhuisbeheerders of wie dan ook.
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Nawoord
Dit document is opgesteld om inzicht te geven in het reilen en zeilen binnen
onze vereniging. We willen een vereniging zijn waar iedereen met plezier komt
om van de watersport te genieten. Als je even niet meer weet wat we met z’n
allen hebben afgesproken, vraag het aan een medelid, ze leggen het graag aan
je uit. Zijn er irritaties of merk je dat andere leden de richtlijn niet helemaal
hebben begrepen, ga dan met ze in overleg. Samen houden we de vereniging
gezellig en maken we haar nog bruisender dan ze al is!
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