
Terreinreglement van de Kralingsche Zeilclub

Art. 1
1.1 Dit reglement is van toepassing op:

1. Het ter beschikking van de vereniging staande water en terrein;
2. De zich hierin en hierop bevindende opstallen van de vereniging;
3. De zich hierop bevindende roerende goederen van de vereniging.

1.2 De handhaving van dit reglement wordt in het bijzonder toevertrouwd aan de 
terreincommissaris.

1.3 Bij ontstentenis of afwezigheid van de terreincommissaris hebben de andere bestuursleden de 
bevoegdheden die aan de terreincommissaris zijn toegekend.

1.4 Een ieder die zich bevindt op een plaats waar dit reglement van toepassing is, is gehouden elk 
bevel van de terreincommissaris tot handhaving van de orde en veiligheid, ter regeling van het 
verkeer, zowel te water als te land, of ter uitvoering van dit reglement gegeven, behoorlijk na te 
komen.

Art. 2
2.1 Het ter beschikking van de vereniging staande water en terrein strekt tot ligplaats of staanplaats 

van pleziervaartuigen.
2.2 Het ten dienste van de vereniging staande water wordt hierna in dit reglement de haven 

genoemd.
2.3 Recht op toegang tot het terrein en de haven en op gebruikmaking van de eigendommen van de 

vereniging hebben alleen de leden, introducés van de leden en donateurs; geroyeerde leden en 
gedeballoteerde personen hebben geen toegang.

Art. 3
3.1 Een ieder die voor zijn vaartuig een ligplaats in de haven of staanplaats op het terrein wenst, 

dient zich tot de terreincommissaris te wenden, die hem indien de beschikbare ruimte dat 
toelaat, een lig- of staanplaats zal aanwijzen.

3.2 Slechts leden van de vereniging hebben voor de vaartuigen, waarover zij beschikking hebben, 
recht op een lig- of staanplaats, rekening houdende met de ter zake gestelde voorwaarden en 
bepalingen in de statuten, het huishoudelijk reglement en in het terreinreglement. 

3.3 Leden van de vereniging hebben geen recht op meer dan één ligplaats en meer dan één 
staanplaats. 

3.4 Vrijgekomen ligplaatsen worden toegewezen in volgorde van aanvraag bij de 
terreincommissaris, tenzij een vaartuig niet geschikt is voor een vrijgekomen ligplaats.

3.5 Voor de vaartuigen van de leden worden zoveel mogelijk vaste lig- of staanplaatsen 
aangewezen.

3.6 De aanwijzing van een lig- of staanplaats ontheft een ieder niet van de verplichting om zich te 
overtuigen, dat die plaats voor zijn vaartuig in ieder opzicht veilig is; van de zijde van de 
vereniging wordt uit dien hoofde generlei aansprakelijkheid aanvaard.

3.7 Het is verboden dat delen of onderdelen van een vaartuig afgemeerd in een daarvoor bestemde 
ligplaats voorbij de uiteinden van de ligplaats reiken.

3.8 Verkoop van een vaartuig dat in de haven ligplaats heeft, geeft de koper geen recht op deze 
ligplaats. 

3.9 Rubberboten dienen in de box te liggen van het schip waarbij zij horen.
3.10De terreincommissaris kan in bijzondere gevallen, te zijner beoordeling, van de vorige leden 

afwijken.
3.11Bij onvoldoende gebruik van het vaartuig is het bestuur bevoegd de ligplaats op te zeggen. 
 



Art. 4
Een ieder is verplicht zorg te dragen dat:

1. zijn vaartuig zolang het ligplaats in de haven heeft, is vastgemaakt ten genoegen van de 
terreincommissaris; het vastmaken mag niet anders geschieden dan aan de daartoe 
bestemde ringen en/of meerpalen;

2. zijn vaartuig in de maanden mei tot en met oktober ten genoegen van de 
terreincommissaris in goede staat van onderhoud verkeert en aan dek of in een niet 
afgesloten of niet behoorlijk afgedekte ruimte een toestand heerst, welke strookt met het 
gebruik van het schip als pleziervaartuig.

Art. 5
5.1 Het is verboden in de haven ten anker te komen of ten anker te liggen.
5.2 Het is verboden de haven zeilende in, uit of door te varen. Voor het hijsen en strijken van de 

zeilen moet gemeerd worden aan een van de in de mond van de haven geplaatste meerpalen, aan 
de grote steiger of aan de kop van het plankier.

5.3 Aan de in het vorige lid genoemde meerpalen mag slechts door zeilvaartuigen gemeerd worden 
en niet voor langere tijd dan voor het hijsen of strijken van de zeilen nodig is.

5.4 Het is verboden in de haven met meer snelheid te varen dan voor het besturen van het vaartuig 
nodig is.

5.5 Van voorgaande leden in dit artikel mag worden afgeweken voor zover de eisen van goed 
zeemanschap onder bijzondere omstandigheden dit vorderen.

5.6 Het is verboden zonder toestemming van de eigenaar een vaartuig los te maken, te verleggen of 
te verhalen of daarvan trossen te kappen of los te gooien

5.7 Het is verboden van een vaartuig, dat aan enig kunstwerk gemeerd ligt, de voortstuwing zodanig 
te laten draaien, dat daardoor schade wordt toegebracht aan eigendommen van andere leden, de 
vereniging of derden.

5.8 Van voorgaande leden in dit artikel mag worden afgeweken door of wegens de 
terreincommissaris. 

Art. 6
6.1 Zonder daartoe van de terreincommissaris toestemming te hebben verkregen, is het verboden 

aan de eigendommen van de vereniging getimmerde wrijf- of stootranden of banden aan te 
brengen, daarin spijkers, krammen, draadnagels, schroeven, haken en dergelijke voorwerpen te 
bevestigen of daarvan een ander gebruik te maken dan waartoe zij bestemd zijn.

6.2 Het is verboden etensresten, afval, papier, benzine, smeerolievuilnis en andere ontvlambare of 
verontreinigende stoffen overboord of van de wal in de haven te werpen, te laten vallen, te 
pompen of te doen vloeien of daarmede de kunstwerken, het terrein en de zich daarop 
bevindende opstallen en andere zaken op enigerlei wijze te verontreinigen of te beschadigen.

6.3 Voorwerpen of stoffen, waarvan het bergen op een plaats, waar dit reglement van toepassing is, 
verboden is of wordt, moeten door de eigenaars onmiddellijk worden verwijderd; wordt hieraan 
niet voldaan, dan is de terreincommissaris bevoegd zodanige voorwerpen of stoffen voor 
rekening en risico van de eigenaar te doen verwijderen. 

6.4 Het is verboden in de bomen te klimmen, daaraan te hangen of daarop te zitten of te staan.
6.5 Het is verboden de afrastering of de hekken te beklimmen, over te klimmen, daaraan te hangen 

of daarop te zitten of te staan.
6.6 Het is verboden zich te begeven of te bevinden in aangelegde beplantingen, daaruit bloemen, 

takken of twijgen te plukken of te snijden dan wel de beplantingen op andere wijze te 
beschadigen.

6.7 Het is verboden auto’s te parkeren op het terrein tussen 10.00 uur en 18.00 uur, uitgezonderd 
personen die hiervoor van de terreincommissaris toestemming hebben gekregen. Het is altijd 
verboden voor het clubhuis te parkeren. 

6.8 Het is verboden in het weekend auto’s te wassen; op andere dagen is dit op de afspuitplek 



toegestaan indien een spuitpistool wordt gebruikt.
6.9 Het is verboden het drinkwater en elektriciteit op onnuttige of verkwistende wijze te gebruiken; 

extra verbruik van elektriciteit voor bijzondere werkzaamheden aan vaartuigen dient vergoed te 
worden in overleg met de terreincommissaris. 

6.10Het is verboden op fietsen en bromfietsen te rijden en deze elders te plaatsen dan op de 
daarvoor aangewezen plaats.

6.11Honden dienen op het terrein aangelijnd te zijn.
6.12Het is verboden op enig andere wijze de goede orde te verstoren of handelingen te plegen, die 

aanstoot geven of hinder of gevaar veroorzaken.

Art. 7
7.1 Voor het hellingen van een vaartuig dient een afspraak met de terreincommissaris gemaakt te 

worden.
7.2 Voor het hellingen van een vaartuig dienen ten minste drie capabele personen van 18 jaar of 

ouder aanwezig te zijn.
7.3 Voor het hellingen dient een kopie van de aansprakelijkheidsverzekering van het vaartuig 

overlegd te worden aan de terreincommissaris.
7.4 Bediening van de lier en de hefinstallatie is alleen toegestaan aan capabele personen van 18 jaar 

of ouder.
7.5 De helling en hellingwagens dienen vrij te blijven voor noodgevallen; bij uitzondering kan door 

de terreincommissaris worden toegestaan een vaartuig langer dan 24 achtereenvolgende uren op 
een van de hellingwagens of op de helling te laten staan, echter maximaal 3 weken.

7.6 Het is niet toegestaan vaartuigen boven de 10 ton van de hellingwagen op schragen te zetten of 
met de hellingwagen zijwaarts te rijden.

7.7 Indien er op de wal niet voldoende plaats is voor alle vaartuigen die een walplaats wensen, 
wordt voorrang gegeven aan vaartuigen die het voorgaande jaar niet op de wal hebben gestaan. 

Art. 8
8.1 Ontroesten, slijpen en droog schuren is toegestaan van 1 november tot 1 maart; daarna is slechts 

waterproof schuren toegestaan.
8.2 Bij werkzaamheden aan een vaartuig op de wal dient een zeil onder het vaartuig te liggen.
 

Art. 9
9.1 Voor het gebruik van materialen of werktuigen, toebehorende aan de vereniging, moet vooraf 

toestemming gevraagd worden aan de terreincommissaris.
9.2 Materialen of werktuigen moeten na gebruik onmiddellijk op de daarvoor bestemde plaatsen 

opgeborgen worden.
9.3 De vaartuigen van de vereniging, die vanwege hun snelheid geregistreerd zijn, mogen alleen 

bestuurd worden door leden die in bezit zijn van vaarbewijs 1. 
9.4 Bij gebruikmaking van een vaartuig zoals genoemd in het vorige lid, dient te allen tijde gebruik 

te worden gemaakt van dodemanskoord. 
9.5 In noodgevallen kan van het vorige twee leden afgeweken worden.

Art. 10
10.1Uit hoofde van gebruikmaking van het ter beschikking van de vereniging staande water en 

terrein, de zich in en aan dit water bevindende kunstwerken en de andere onroerende en 
roerende goederen van de vereniging wordt van de zijde van de vereniging generlei 
aansprakelijkheid aanvaard.

10.2Schade, toegebracht aan eigendommen van de vereniging, zal voor rekening van de persoon die 
daarvoor aansprakelijk is, worden hersteld, tenzij deze schade een gevolg is van overmacht.



Clubhuisreglement van de Kralingsche Zeilclub.

Art. 1
1.1 Dit reglement is van toepassing op het clubhuis en de zich in en aan het clubhuis bevindende 

roerende goederen van de vereniging.
1.2 De handhaving van dit reglement wordt in het bijzonder toevertrouwd aan de 

terreincommissaris.
1.3 Bij ontstentenis of afwezigheid van de terreincommissaris hebben de andere bestuursleden de 

bevoegdheden die aan de terreincommissaris zijn toegekend.
1.4 Een ieder die zich bevindt op een plaats waar dit reglement van toepassing is, is gehouden elk 

bevel van de terreincommissaris of van een ander bestuurslid tot handhaving van de orde en 
veiligheid of ter uitvoering van dit reglement, behoorlijk na te komen.

Art. 2
2.1 De beheerders van het buffet dienen de bevelen van de terreincommissaris op te volgen.
2.2 De beheerders stellen de terreincommissaris of de andere bestuursleden in kennis van alle 

overtredingen tegen de bepalingen van dit reglement begaan.

Art. 3
3.1 Recht op toegang tot het clubhuis, met uitzondering van het als buffet ingerichte gedeelte en de 

keuken, en tot gebruikmaking van de zich daarin bevindende roerende goederen van de 
vereniging hebben de leden, introducés van de leden, donateurs en de beheerders van het buffet; 
geroyeerde en gedeballoteerde personen hebben geen toegang.

3.2 Recht op toegang tot het als buffet ingerichte gedeelte en de keuken hebben de beheerders, de 
terreincommissaris en de andere bestuursleden.

3.3 Recht op toegang tot de bestuurskamer hebben de bestuursleden en personen die daartoe van 
een bestuurslid toestemming hebben gekregen.

3.4 De openingstijden van de recreatiezaal en van het buffet worden door het bestuur in overleg met 
de beheerders van het buffet vastgesteld.

3.5 Het bestuur gaat met de beheerders van het buffet onder door de algemene vergadering 
goedgekeurde voorwaarden en bepalingen een overeenkomst aan. 

Art. 4
4.1 Het is verboden het clubhuis, de zich daarin bevindende lokaliteiten en roerende goederen van 

de vereniging op enigerlei wijze te verontreinigen, te ontsieren of te beschadigen dan wel op 
andere wijze te gebruiken dan waartoe zij bestemd zijn.

4.2 De kleedkamers mogen slechts gebruikt worden om zich te verkleden; kledingstukken of 
schoeisel mogen niet langer dan 24 achtereenvolgende uren in de kleedkamers hangen of staan.

4.3 Het is verboden natte kledingstukken, natte zwem- of badkleding of nat schoeisel in de 
kleedkamer te hangen of deponeren.

4.4 Het is verboden stoelen, tafels of andere aan de vereniging toebehorende goederen uit het 
clubhuis te verwijderen.

4.5 Het is verboden het licht nodeloos of op overdadige wijze te laten branden.
4.6 Het is verboden de recreatiezaal in badkleding of op andere wijze onvoldoende gekleed te 

bezoeken.
4.7 Het is verboden voor honden en andere dieren in het clubhuis. 
4.8 Het is verboden te roken tijdens een algemene vergadering. Tevens is tijdens deze vergadering 

de bar gesloten.
4.9 Het is verboden de goede orde te verstoren of handelingen te plegen die aanstoot geven of 

hinder of gevaar veroorzaken.



Art. 5
5.1 Uit hoofde van gebruikmaking van het clubhuis en van de zich daarin of daaraan bevindende 

roerende goederen van de vereniging wordt van de zijde van de vereniging generlei 
aansprakelijkheid aanvaard.

5.2 Schade, toegebracht aan het clubhuis en aan de zich daarin of daaraan bevindende roerende 
goederen van de vereniging, zal voor rekening van de persoon die daarvoor aansprakelijk is, 
worden hersteld, tenzij deze schade een gevolg is van overmacht.


