
 

  
 

SCHOTENSE KAJAK KLUB VZW 
Zetel: Albatrosdreef 14          
2960 Brecht 
Tel: 03/6470877  GSM:0475/445427 

      e-mail: secretariaat@skk      Reglement van inwendige orde. 
(goedgekeurd door de Statutaire Algemene Vergadering dd. 13/12/2022) 

 

1. Lidmaatschap. 
 

1.1   Het lidmaatschap begint op 1 Januari en eindigt op 31 December. 
         Het lidgeld dient jaarlijks voor de gestelde datum, zijnde 15 februari, betaald te worden. Gebeurt dit niet, wordt hij/zij als ontslagnemend 
        beschouwd en dient het gewezen lid zo snel mogelijk zijn materiaal uit de club te verwijderen. Doet hij/zij dit niet, zal het materiaal  
        in consignatie genomen worden en gebruikt worden tot de eigenaar het komt afhalen, mits betaling van het normale liggeld  
        vermeerderd met de bijkomende onkosten (10 euro per maand). Indien hij/zij in het bezit is van een sleutel dient deze onmiddellijk  
        ingeleverd te worden. 
1.2   Elk varend lid dient minstens 50 meter te kunnen zwemmen. 
1.3   Elk lid dient jaarlijks minimum deel te nemen aan drie dagtochten of activiteiten binnen het clubleven. 
1.4   Elk lid, dat bestuurslid is bij een andere vereniging met hetzelfde doel en soortgelijke activiteiten, kan niet toetreden tot het  
        SKK-bestuur. 
1.5   Elk lid is verplicht de officiële tochten onder de clubnaam te varen. 
1.6   Elk lid of 1 lid per gezin, ouder dan 18j, is verplicht zijn/haar jaarlijkse toogdienst uit te voeren. Zijn/haar toogdienst zal volgens een beurtrol   
        worden ingepland door het dagelijks bestuur en tijdig kenbaar worden gemaakt. In geval een lid de toogdienst op de  
        vooropgestelde datum niet kan uitvoeren dient deze zelf voor vervanging te zorgen door te wisselen met een ander lid binnen SKK.  
.       Bij het niet uitvoeren van de ingeplande toogdienst of het niet voorzien van vervanging, zal het lidgeld van het betreffende lid,  
        het daaropvolgende clubjaar verhoogd worden met 25,00 EUR. Bij niet betaling van dit verhoogd lidgeld kan het lidmaatschap van 
        de betrokken persoon worden weerhouden.  

 

2. Clublokalen. 
 

2.1 Alle SKK-leden hebben toegang tot de lokalen van de vereniging: de botenloodsen, de kleedkamers, de douches, de toiletten en de gelagzaal, 
tijdens de openingsuren. 

2.2 De club is geopend van april tot einde september op woensdag van 19.30u tot 23.00u. Gedurende het ganse jaar is de club geopend op zondag 
van 14.00u tot 18.00u, met uitzondering van feestdagen en verlengde weekends. De verantwoordelijke van de toogdienst kan wegens 
uitzonderlijke omstandigheden de club vroeger of later sluiten, mits toelating van een bestuurslid. 

2.3 Achter de toog komen, zich in de keuken ophouden of de geluidsinstallatie bedienen mag enkel met de toestemming van een     
bestuurslid of de verantwoordelijke van de toogdienst. De keuze van de muziek en het geluidsniveau dienen binnen de perken te blijven en vallen 
onder de verantwoordelijkheid van deze personen. 

2.4 De toogdienst mag gedurende een prestatie alleen met de toestemming van een bestuurslid worden overgedragen. 
2.5 Alle leden zullen zorg dragen voor de orde en netheid van de lokalen. Zij zijn mede verantwoordelijk voor hygiëne en onderhoud. 
2.6 De douches en kleedkamers dienen na gebruik proper te worden achtergelaten. 
2.7 De kleedkamers geven de leden de gelegenheid zich om te kleden en hun kleding op een ordelijke manier tijdelijk op te bergen. Het persoonlijk 

materiaal dient bij het verlaten van de club uit de kleedkamers verwijderd te zijn. 
2.8 Verloren voorwerpen waarvan de eigenaar niet gekend is of zijn/haar bezit niet opeist binnen 2 maanden na vondst, kunnen in consignatie/gebruik 

genomen worden en na 1 jaar worden verkocht waarbij de gelden worden aangewend door de Schotense Kajak Klub vzw. 
2.9 De vereniging wijst alle verantwoordelijkheid inzake diefstal of beschadiging van persoonlijk materiaal af. 
2.10  Ieder zal bijdragen om energiebesparend te handelen m.b.t. elektriciteit, verwarming, water, … . 
2.11  Overnachten in het clublokaal of botenloods is niet toegelaten. 
2.12  Het lid dat als laatste de clublokalen verlaat dient volgende punten te controleren en zo nodig uit te voeren.  

- Alle lichten doven en alle deuren op slot. 
- Alle loodsen gesloten en de poort aan de straatkant op slot. 

 

3.   Botenloodsen. 
 
3.1   De botenloodsen dienen enkel om boten, paddels en clubmateriaal op te bergen. 
        Fietsen mogen er, bij uitzondering, tijdens tochten door de deelnemers gestald worden. 

   3.2   Er mag niet gerookt worden in de botenloodsen. 
3.3   Paddels en boten dienen droog en zuiver op hun toegekende plaatsen te worden opgeborgen. 
3.4   Elke boot moet zo gestald worden dat het registratienummer zichtbaar is. Persoonlijke paddels worden achter slot opgeborgen en 
        persoonlijke spatzeilen worden in de boot gelegd. 
3.5   Clubmateriaal zoals paddels, zwemvesten, spatdekken, …, dienen na gebruik op de daarvoor voorziene plaats terug te worden 
        opgeborgen. Indien spatdekken/afdekzeilen niet volledig droog zijn, dienen deze te worden opgehangen in de drankenberging. 

 

4.   Gebruik van clubmateriaal. 
 
4.1   Het gratis gebruik van clubmateriaal ( boten, spatdekken, paddels, helmen, zwemvesten, enz. ) blijft voorbehouden aan SKK-leden  

        en dit gedurende volgende voorop gestelde periode: 
        - jongvolwassene (+16j.) en volwassenen: gedurende het eerste volledige jaar van het lidmaatschap. 
        - kinderen tot en met 15j.: gedurende de ganse periode tot hun 16 jaar. 
        Voor alle categorieën geldt de beperkende factor: “voor zover beschikbaar en na reservatie “. 
4.2   Leden die na het 1ste volledige jaar lidmaatschap gebruik willen maken van clubmateriaal, zijn gehouden aan het betalen  
        van huurgeld zoals bepaald door de Algemene Vergadering en kenbaar gemaakt in de uitnodigingsbrief tot betaling van lidmaatschap. 



 
4.3   Individueel: enkel toegestaan op Schoten-Vaart tijdens de openingsuren van de club. 

        Op verplaatsing: onder begeleiding van de toeristisch leider of een door het bestuur gemachtigd persoon en na reservatie. 
        De toeristisch leider en/of gemachtigd persoon wijst het clubmateriaal toe. 
        De boten dienen na gebruik, degelijk gedroogd en gereinigd, in hun rekken te worden opgeborgen. 
        Bij gebruik door derden, vreemd aan de vereniging, is de aanwezigheid van voorgemelde personen vereist. 
4.4   Bij ongeoorloofd gebruik dient eventuele schade vergoed te worden. Ongeoorloofd gebruik kan uitsluiting van lidmaatschap tot gevolg hebben. 

 

5.   Gebruik van persoonlijk materiaal 
 
      5.1   Boten, paddels en andere materialen worden op eigen verantwoordelijkheid in de loods gestald. 
      5.2   Elke boot dient te worden voorzien van een SKK-registratienummer dat toegekend wordt door een door het bestuur gemachtigd  
              persoon en ingeschreven in een daartoe bestemd register. Dit registratienummer dient rechts achteraan op de boot te worden  
              aangebracht. 
      5.3   Elke boot welke, mits betaling van liggeld, gestald wordt in de botenloods dient op de hem/haar toegewezen plaats te worden  
              opgeborgen. De ligplaats wordt toegewezen door een door het bestuur gemachtigd persoon en ingeschreven in een daartoe  
              bestemd register. Bij toewijzing van de ligplaats krijgen actieve leden voorrang op de minder actieve leden. 
              Het toekennen van een ligplaats kan ten vroegste geschieden na één volledig jaar lidmaatschap en mits goedkeuring van een bestuurslid. 
      5.4   Gebruik door anderen kan alleen mits een schriftelijke toelating van de eigenaar. Deze toelating dient ingeschreven te worden in      
              het hiervoor beschikbare register “Toelatingen” met duidelijke vermeldingen van:  
 - boottype, nummer en naam van de ontlener 
 - datum of periode van de toelating 
 - voor welke waterwegen deze gelden 
 - handtekening van de eigenaar 
      5.5   Elke gebruiker/ontlener is verantwoordelijk voor het geleend materiaal en zal in geval van diefstal of schade de eigenaar hiervoor vergoeden. 
      5.6   Ongeoorloofd gebruik kan uitsluiting van lidmaatschap tot gevolg hebben. 

 

6.   Botenwagen 
 
      6.1   Leden die bij een gezamenlijk transport willen gebruik maken van een botenwagen, dienen dit op voorhand af te spreken. 
      6.2   De respectievelijke eigenaar en/of voerder kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of diefstal van het vervoerde materiaal, 
              voor zover dit onder normale omstandigheden gebeurde. 
      6.3   Ieder legt zelf de eigen boot op de botenwagen en maakt deze zelf vast. Ieder haalt zelf de eigen boot af de botenwagen en blijft er  
              verantwoordelijk voor. 
      6.4   De bestuurder van het trekkend voertuig van de botenwagen kan de medegebruikers vragen om tussenkomst in de vervoerkosten. 
      6.5   De botenwagen is voorzien voor het materiaal van de leden die samen rijden, geen vervoer hebben of niet in de mogelijkheid zijn zijn/haar boot te 
              transporteren. 

 

7.  Verplichte uitrusting, varende onder SKK 
 
      7.1   Voldoende drijfkracht, zowel voor- als achteraan, in de boot. 
      7.2   Dekzeilen, spatzeilen en paddels dienen in eigen belang gemerkt te zijn. 
      7.3   Grijplussen en/of grijplijnen voor-en achteraan, voldoende groot en stevig. 
      7.4   Zwemvest indien wettelijk verplicht, verplicht door de inrichtende macht / tochtleider of indien de omstandigheden dit vereisen. 
      7.5   Vanaf 1 oktober tot 1 april is het voor leden, jonger dan 18 jaar, verplicht een zwemvest te dragen wanneer men zich op het water  
              begeeft. Voor leden ouder dan 18 jaar wordt dit ten stelligste aangeraden. 
      7.6   Een tochtleider kan een lid weigeren tot deelname, indien zijn/haar materiaal niet voldoet aan de tocht-specifieke vereisten. 

 
8.  Sleutels en code botenloods(en) 
 
      8.1   De sleutels van de loodsen dienen steeds op hun plaats teruggelegd te worden, eveneens tijdens het varen. 
      8.2   Er mag onder geen enkele omstandigheid, zonder medeweten van het bestuur, een sleutel worden bijgemaakt. 
      8.3   De code van de botenloods(en) mag onder geen enkele omstandigheid verwijderd worden van het info-bord, noch mag de code  
              worden doorgegeven aan derden, andere dan leden van de Schotense Kajak Klub vzw. 
      8.4   Elk lid dat zijn/haar materiaal in een botenloods mag stallen, kan mits betaling van een borgsom een sleutel ter beschikking krijgen.  
 

9.  Huisdieren 
 
      9.1   Huisdieren zijn welkom in de clublokalen mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 
              - huisdieren dienen te allen tijde aangelijnd te zijn 
              - huisdieren dienen te allen tijde onder het toezicht van hun eigenaar te blijven 
      9.2   Behoeften van het huisdier dienen steeds te gebeuren buiten de clubterreinen. 
      9.3   Huisdieren zijn niet toegelaten in/op clubboten, noch in/op eender welke vorm van meubilair of kussens. 
      9.4   De eigenaar is steeds aansprakelijk bij letsel of schade aan derden. 
 

10.  Preventie, veiligheid en welzijn 
 
     10.1  Gebruik geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag (agressie, geweld, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag enz … .).  
     10.2  Respecteer de Belgische wetgeving. Pleeg geen strafbare feiten zoals fraude of valsheid in geschrifte, diefstal, het toebrengen van slagen en    
              verwondingen, seksisme, aanranding, intimidatie, belaging of stalking, racisme, opzettelijk aanbrengen van schade, dealen van drugs, enz  
 

 
Het “Reglement van Inwendige Orde”, wordt publiek gemaakt in het clublokaal en is hierbij te allen tijde en voor iedereen te raadplegen. Ieder kandidaat-lid 
en/of hernieuwend lid van de Schotense Kajak Klub vzw, aanvaardt het als bindend bij betaling van het lidmaatschap.  
 
"Bij het niet naleven van het Reglement van Inwendige Orde en/of het veroorzaken van grensoverschrijdend gedrag of strafbare feiten, kan het dagelijks 
bestuur herstelmaatregelen opleggen, of beslissen om het lid (en bij uitbreiding gasten van dit lid) voor een bepaalde tijd de toegang tot de terreinen en/of 
activiteiten te ontzeggen. Bij zeer ernstige of herhaalde overtredingen kan de Algemene Vergadering het lidmaatschap tijdelijk of permanent stopzetten. 
Reeds betaalde lidgelden worden desgevallend niet terugbetaald." 
 


