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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 
 
 
 
Het doel van de vereniging is het op een democratische wijze bedrijven en promoten van de watersport. 
 
 
 
Art. 1 – WETGEVING  
 
De wetgeving terzake van toepassing voor Koninklijke Yacht Club Driegoten vzw, hierna genoemd KYCD vzw, is de thans 
geldende wet op Verenigingen Zonder Winstoogmerk van kracht vanaf 2 mei 2002..  
 

Art. 2  – STATUTEN 
 
Alle rechten en verplichtingen van de vzw en haar bestuursleden en haar leden worden vastgelegd in de statuten. 
 
Art. 3 – REGLEMENTEN  
 
1.Dit reglement van inwendige orde omvat de reglementering voor alle leden die tot de vzw toetreden.  Elk lid bevestigt kennis 
te hebben genomen van de statuten en de reglementen en verklaart zich onverkort akkoord met hun inhoud.  
 
2.Dit reglement van inwendige orde heeft 3 bijkomende reglementen die er integraal deel van uitmaken.  Het betreft het 
   reglement voor het kranen van een schip en gebruik van een ligplaats,  het reglement voor het kranen van een schip en   
   gebruik van een winterberging en het pontonreglement. 
 
Art. 4 – LIDMAATSCHAP  
 
KYCD vzw telt twee soorten leden.: werkende leden - toegetreden leden.  Werkende leden en toegetreden leden ouder dan 18 
jaar, die het toetredingsgeld tot de vzw en het volledige lidgeld van een jaar hebben betaald kunnen door het bestuur in 
aanmerking worden genomen om gebruik te maken van de faciliteiten die KYCD vzw te bieden heeft.  Na betaling van het 
lidgeld ontvangen leden een lidkaart die geldig is voor het lopende jaar.   
 
Personen vreemd aan de club, krijgen enkel toegang tot de clubfaciliteiten, wanneer zij vergezeld zijn van clubleden. Daarbij 
worden zij beschouwd als “tijdelijke clublid voor 1dag”.  Zij dienen ten allen tijde hun naam in het clubregister in te schrijven.  
Dit register ligt ter beschikking van de tijdelijke clubleden aan de ingang van het clublokaal. 
 
Art. 5 – AANSLUITING, UITSLUITING en SCHORSING VAN LEDEN 
 
Zoals de statuten het omschrijven is de Algemene Vergadering het hoogste orgaan van de vzw .  De Algemene Vergadering, die 
door het bestuur wordt samengeroepen tussen 15 en 31 januari van elk jaar, heeft de bevoegdheid over de aansluiting en/of 
uitsluiting van leden. De beslissing gebeurt bij stemming waarbij een 2/3 meerheid is vereist van de aanwezige stemgerechtigde 
leden. De modaliteiten zijn vastgelegd in de statuten.  
 
Een lid kan worden uitgesloten op basis van het niet naleven van de reglementen van inwendige orde en/of van feiten die 
KYCD vzw of zijn leden schaden berokkenen.   Voorafgaandelijk aan de uitsluiting kan het betrokken lid door de raad van 
bestuur worden geschorst en de toegang tot en het gebruik van alle faciliteiten van KYCD vzw worden ontzegd.   De Raad van 
Bestuur zal het betrokken lid per aangetekende zending verwittigen van de schorsing met vermelding van de reden.    
 
 



Art. 6 – RAAD VAN BESTUUR   
 
De raad van bestuur vergadert één maal per maand en dit elke eerste woensdag van de maand om 20u30, uitgenomen in de 
zomermaanden juli en augustus.  De onderwerpen die maandelijks worden besproken zijn minstens : briefwisseling – 
actualisatie van de ledenlijst – opmerkingen m.b.t. leden – onderwerpen van operationele aard –  onderwerpen van 
administratieve aard - organisatie en evaluatie van clubactiviteiten –  reparatie en onderhoud van kantine, hangars en pontons – 
financiële situatie van de vzw en bespreking van alle uitgaven – de uitbetaling van onkosten – varia. 
 
Leden die onderwerpen wensen bespreekbaar te stellen tijdens deze vergadering kunnen deze telefonisch of schriftelijk 
overmaken aan één van de bestuursleden.  De raad van bestuur dient de verslagen van deze vergaderingen te archiveren 
gedurende minstens 10 jaar. 
  
Art. 7 – ENGAGEMENT VAN LEDEN  
 
Alle leden van KYCD vzw verklaren zich onverkort akkoord en engageren  zich voor :   
 
- de goede reputatie van KYCD vzw te eerbiedigen, verdedigen en buiten de kontrijen van onze club te promoten.  
- het sociaal karakter van KYCD vzw te respecteren, samen te werken en hulp te bieden waar nodig. 
- het instaan voor de orde, netheid van de lokalen, hangars, steigers en pontons. 
- het milieubewust beoefenen van de watersport.  
- zich inzetten voor de goede werking van KYCD vzw.  Zich engageren om  belangeloos mee te werken voor en tijdens de 
organisatie van evenementen georganiseerd door KYCD vzw, als daar zijn : schepen in en uit het water halen en in of uit 
winterberging plaatsen, het onder druk afstomen van schepen en pontons, het in of uit winterberging plaatsen van de pontons, 
de jaarlijkse Durmevaart en mosselsouper, en enig ander evenement dat in de toekomst nog zal worden georganiseerd..      
- het bij de ondertekening van de aanvraag voor het bekomen van een lidmaatschap, kraanwerk, een ligplaats aan pontons en/of 
een winterberging , zich onverkort akkoord te verklaren met het reglement van inwendige orde, het reglement voor het kranen 
van een schip en gebruik van een ligplaats, het reglement voor het kranen van een schip en gebruik van een winterberging en 
het pontonreglement. 
 
Art. 8 – HET CLUBLOKAAL  
 
Het clublokaal gelegen aan de kaai is er voor de onder artikel 1 en 2 genoemde leden.  Het is wekelijks geopend op zondag van 
10u30 tot 13u00. Het is vooral in de winterperiode het sociale hart van de vzw. 
 
Niet-leden, die leden vergezellen tijdens een bezoek aan de kantine worden verzocht in te schrijven in het register dat ter 
beschikking ligt aan de ingang van de kantine.  
 
De kantine, die gevestigd is in het clublokaal, wordt belangeloos uitgebaat door een lid van KYCD vzw. Het feit dat het niet 
eenvoudig is mensen te vinden voor de wekelijkse, belangeloze uitbating van de kantine, worden leden vriendelijk verzocht, 
teneinde de continuïteit van bezoekers te verzekeren, op regelmatige basis een bezoekje te brengen aan de club.  Enkel op deze 
wijze kan de motivatie voor de uitbating van de kantine blijven bestaan. 
    
Art. 9 - GELDIGHEID  
 
Dit reglement van inwendige orde, opgemaakt op 4 januari 2012, zal worden voorgelegd ter goedkeuring tijdens de Algemene 
Vergadering, die zal doorgaan tussen 15 en 31 januari 2012.  Bij goedkeuring gaat dit reglement van inwendige orde in op de 
dag volgend op de goedkeuring.   
 
Art. 10 – COMMUNICATIE NAAR DE LEDEN  
 
- Voorafgaandelijk aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van januari 2012, zullen alle werkende leden alsmede 
alle toegetreden leden het reglement van inwendige orde, alsmede de bijkomende reglementen deel uitmakend van dit 
reglement per post ontvangen.   
 
- Deze reglementen zullen voortaan bij elke toetreding van een nieuw lid worden overhandigd bij het invullen van het 
document  “Aanvraag voor lidmaatschap”, zodat elke kandidaat voorafgaandelijk goed geïnformeerd is over de reglementen die 
gelden in onze club, Koninklijke Yacht Club Driegoten  vzw. 
 
 
 
 
 
 

De Raad van Bestuur KYCD vzw                                             4 januari 2012 


