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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 

 

 

Dit reglement is een aanvulling van VVW Gent-Leie op de punten die door ieder 

VVW-lid gekend moeten zijn bij ondertekening van het “gezinsaansluitingsformulier” 

 

Dit plaatselijk reglement wordt verondersteld gekend te zijn door ieder lid, bezoeker 

van de haven of toevallige bezoeker van het clubhuis van VVW Gent-Leie en elkeen 

dient zich hieraan te houden. 

De verantwoordelijken behouden zich het recht voor om de toegang te weigeren in de 

haven, terreinen, zwembad of clubhuis aan diegenen die zich niet houden aan de 

bepalingen of weigeren gevolg te geven aan de door de verantwoordelijken gestelde 

eisen. 

De haven, terreinen, clubhuis, slipway en zwembad zijn privaat en zijn dus enkel 

toegankelijk voor leden en tijdelijke leden (bezoekers met boot) 

Andere personen (niet-leden) kunnen door de verantwoordelijken stilzwijgend 

gedoogd worden op voorwaarde dat ze zich eveneens houden aan onze 

reglementeringen. 

Het clubhuis is gesloten op “dinsdag “. Dit betekent dat leden die dag geen gebruik 

kunnen maken van de omheinde trailerparking, evenmin van het zwembad 

(uitgezonderd wanneer de havenmeester aanwezig is, of wanneer ze persoonlijk met 

deze laatste een afspraak gemaakt hebben). 

De dagdagelijkse bevoegdheid berust bij de verantwoordelijken van VVW Gent-Leie 

en de uitbater van het clublokaal. 

Mogelijke opmerkingen of suggesties in verband met dit reglement kunnen alleen 

medegedeeld worden aan de Voorzitter of de verantwoordelijken die bevoegd zijn dit 

reglement te wijzigen of aan te passen. 

Dit reglement kan te allen tijde aangepast worden naargelang de noodzaak en zonder 

dat hiervoor bijkomende uitleg moet worden gegeven. 

 

1. De booteigenaar is verantwoordelijk voor diegenen die hem vergezellen 

(zowel personen als dieren). 

2. Honden moeten steeds aan de leiband, zowel op de terreinen als in het 

clublokaal (hondendrollen dienen onmiddellijk door de eigenaar verwijderd te 

worden). 

3. VVW-leden en toevallige bezoekers kunnen geen aanspraak maken op 

schadevergoedingen t.o.v. VVW Gent-Leie voor schade die hun overkomen is 

aan hun vaartuig, voertuig, trailer of materiaal tijdens hun verblijf in VVW  

Gent-Leie. 

4. de gebruikers van onze inrichtingen kunnen tegenover de verantwoordelijken 

geen verhaal uitoefenen wegens hinder, tijdelijk ongemak, of wijzigingen in 

ligplaatsen om reden van werkzaamheden, herstellingen of andere gevallen 

van heirkracht. 



5. De booteigenaars zijn verantwoordelijk voor hun eigen vaartuig en dienen de 

nodige deugdelijke materialen te gebruiken voor het vastleggen van hun 

vaartuig en dit zodanig dat ze geen schade aan anderen kunnen veroorzaken 

bv. als gevolg van gebroken of rotte touwen. Een regelmatige controle wordt 

absoluut geëist.  

6. De maximale lengte van vaartuigen toegelaten in de haven is 15 meter. 

7. Het is ten strengste verboden ”benzine” te tanken in onze haven. 

Er mag alleen ”benzine” bijgetankt worden in de “veilige ruimte” tussen de 

slipways van VVW en GLV. 

Overtreders hiervan worden op staande voet uit onze club ontslagen!!!! 

8. Bij onderhouds- of andere herstellingswerken mogen geen brandstoffen, olie, 

of bilgewater in de waterloop terecht komen. Alle rommel en vloeistoffen 

dienen dadelijk te worden opgeruimd en dienen door de bezitter te worden 

meegenomen naar huis om ze dan in een containerpark aan te bieden. 

9. Ombouw en herstellingen van vaartuigen is nooit toegestaan! 

10. Steigers zijn geen speelterreinen. Kinderen onder de 10 jaar mogen deze alleen 

betreden met hun ouders of verantwoordelijken, en dit alleen bij het in- en 

uitstappen van hun respectievelijke vaartuigen. 

11. Lidmaatschap van VVW Gent-Leie is enkel mogelijk na het invullen van een 

gezinsaansluitingsformulier dat dan op de eerstvolgende bijeenkomst van de 

verantwoordelijken wordt besproken. Dit lidmaatschap kan eventueel 

geweigerd worden zonder dat de verantwoordelijken hierover verantwoording 

moeten afleggen.  

12. Ieder vaartuig dat onze inrichtingen wenst te gebruiken dient volledig in orde 

te zijn volgens de bestaande wettelijke bepalingen zoals immatriculatie-

nummer, waterwegenvignet, enz… Iedereen die een vaartuig bestuurt moet 

naargelang de omstandigheden eveneens in het bezit zijn van de nodige 

brevetten en vergunningen zoals het stuurbrevet, marifoonvergunning, enz… 

13. De ligplaatsen in de haven zijn eigendom van VVW Gent-Leie vzw en kunnen 

dus nooit verkocht, verhuurd, of onderling geruild worden. Bij afwezigheid 

langer dan 1 week dient steeds de havenmeester verwittigd te worden. 

14. Alle wijzigingen zoals adreswijziging, verandering van vaartuig dienen steeds 

zo vlug mogelijk te worden gemeld aan het secretariaat. (altijd nieuwe 

afmetingen melden) 

Indien deze wijzigingen niet worden doorgegeven zal bij de berekening van de 

havengelden een “forfaitaire” ligprijs worden aangerekend. 

15. Vaartuigen in onze haven dienen “regelmatig” gebruikt te worden door de 

“eigenaar-VVW-lid”. Wanneer “vreemden” gedurende een langere periode 

regelmatig een bepaald vaartuig in onze haven gebruiken gaan wij ervan uit 

dat dit vaartuig verkocht of verhuurd is, en vragen wij aan het betreffend 

VVW-lid om zijn vaartuig te verwijderen en plaats te maken voor anderen op 

onze lange wachtlijsten. 

16. Ieder lid krijgt bij aansluiting een persoonlijke gratis “ badge” toegewezen die 

geldig blijft zolang het lidgeld tijdig wordt betaald. Met deze badge kunt U de 

slipway openen en gebruik maken van het buitensanitair (dus ook tijdens de 

sluitingsdagen van ons clubhuis). Deze badge is persoonlijk, mag niet aan 

anderen worden uitgeleend. Bij ieder gebruik van deze badge worden de 

bewegingen geregistreerd op onze computer zodanig dat we altijd kunnen 

vaststellen door wie en wanneer onze installaties werden gebruikt.  



Bij verlies, kunt u een nieuwe badge aanvragen aan de prijs van € 25. De 

gegevens van de verloren badge worden dan door ons geannuleerd zodanig dat 

hij niet meer bruikbaar is voor een eventuele vinder. 

Bezoekers met boot, kunnen mits betaling een “badge” gebruiken. Ze kunnen 

deze bekomen via de havenmeester of de uitbater van ons clubhuis en dient 

telkens dadelijk te worden teruggebracht!!!! 

Na gebruik van de slipway dient de slagboom onmiddellijk gesloten te worden 

Tijdelijke bezoekers dienen na het openen of sluiten van de slipway dadelijk 

hun toegewezen “badge” terug te brengen naar het clubhuis of de 

havenmeesters van wie ze deze “badge” mochten gebruiken. 

De sleutel van de “trailerparking” kan alleen via het clubhuis of de 

havenmeesters gevraagd worden en dit alleen mits voorleggen van de lidkaart. 

(Dus niet op dagen dat het clublokaal gesloten is, of na overleg met onze 

havenmeesters) 

17. “Auto’s met trailer” mogen enkel parkeren in de voorbehouden strook aan de 

slipway. Voor alle andere bestuurders is deze ruimte dus verboden. 

18. De club beschikt over een paar parkeerplaatsen voor autobestuurders met 

“gehandicaptenkaart” 

Deze ruimte is steeds verboden voor personen ZONDER kaart!!! 

Bezoekers MET KAART vragen wij deze plaatsen op een efficiënte en 

humane manier te gebruiken, rekeninghoudend met het feit dat er mensen zijn 

die zich nauwelijks kunnen verplaatsen en dus bij plaatsgebrek bijna 

onmogelijk ons clubhuis kunnen bereiken. 

Wanneer iemand MET KAART gedurende enkele dagen of weken afwezig is 

en zijn voertuig op onze parking wil achterlaten vragen wij een NORMALE 

parkeerplaats in te nemen zodanig dat wij deze gereserveerde ruimte optimaal 

kunnen laten benutten. 

19. De openingsuren van het clublokaal alsook eventuele verlofperioden worden 

bepaald door de verantwoordelijken in overleg met de uitbater. 

Privaatfeesten zijn mogelijk mits overleg, maar het clublokaal IS en moet 

steeds voor ieder VVW-lid toegankelijk blijven. 

Voor het clublokaal bestaan eveneens bepaalde reglementen en voorschriften 

waaraan wij ons moeten aan aanpassen en die door de uitbater goed gekend 

zijn. 

20. Het lidmaatschap van VVW Gent-Leie is geldig gedurende het ganse 

kalenderjaar en vervalt op 31 december. 

De verantwoordelijken beslissen jaarlijks over de bijdragen zoals 

lidmaatschap, gebruik van de haven en trailerparking, alsook over vrije 

ligplaatsen en nieuwe aanvragen. 

21. Overtredingen van deze reglementeringen kunnen oorzaak zijn van 

“onmiddellijke uitsluiting” uit VVW Gent-Leie.  

22. In geval van uitsluiting kan het voormalig lid geen aanspraak maken op 

eventuele terugbetaling van lidgelden en/of liggelden. 

23. Het is voor de gebruikers van een vaste ligplaats in onze haven verboden    

veranderingswerken uit te voeren in de omgeving van hun ligplaats zoals bv. 

Speciale steigers, relingen, aanleggen van groen en andere zones, plaatsen van 

antennes, plaatsen van lichtpalen, reclameborden, enz. … zonder medeweten 

en/of toelating van de clubverantwoordelijken. 

24. Het is niet toegelaten om met de auto op het terrein tot aan een ligplaats te 

rijden.  



25. Er dient gesteld te worden dat om het even bij welke transactie ook, noch boot, 

noch ligplaats, noch lidmaatschap aan elkaar kunnen gerelateerd worden. 

26. Een ligplaats is vrij voor de nacht, als zij zonder voorafgaandelijke 

verwittiging aan de havenverantwoordelijke, om 18u00 niet ingenomen is door 

de vaste ligger. 

27. Winterberging: het is mogelijk een winterberging aan te vragen in VVW Gent 

Leie. Deze aanvragen zullen via de havenmeester ter goedkeuring voorgelegd 

worden aan het bestuur. Winterberging is mogelijk van 15 oktober tot 30 

maart. De maximale lengte voor vaartuigen in winterberging kan evenwel 15 

meter overschrijden na goedkeuring van het bestuur. 

28. Het is een voor een ligplaatshouder of eigenaar of beheerder van een vaartuig 

verboden om:  

a. Een boot aangemeerd in de VVW Gent-Leie haven te verhuren of als 

verblijfplaats beschikbaar te stellen aan derden.  

b. Het vaartuig aan te bieden met als doel deze te laten bewonen of 

tijdelijk dan wel permanent op de ligplaats te verblijven. 

c. Onder verblijven wordt verstaan: Het zich bevinden in de haven aan 

boord van het schip gedurende dag(en) of delen daarvan dan wel of 

alsmede nacht(en) of delen daarvan.  

d. Uitzonderingen op dit artikel zijn enkel mogelijk mits de uitdrukkelijke 

toestemming van het bestuur.  

29. Indien een lid gedurende een jaar geen gebruik maakt van zijn ligplaats en dit 

niet schriftelijk ter kennis heeft gebracht aan het bestuur, verliest hij het recht 

op die ligplaats en wordt onder aan de ranglijst/wachtlijst geplaatst.  

30. Indien in voorstaand geval een lid wel schriftelijk aan het bestuur kenbaar 

maakt dat hij zijn ligplaats wenst te behouden, behoudt hij gedurende een 

periode van maximaal 3 jaar het recht op die ligplaats mits hij het 

verschuldigde havengeld jaarlijks voldoet. Het bestuur is in dit geval verplicht 

om het lid onmiddellijk een ligplaats toe te wijzen indien hij hierom 

schriftelijk verzoekt. Het bestuur is wel gerechtigd om gedurende de periode 

dat het lid geen gebruik maakt van een ligplaats, deze ligplaats tijdelijk aan 

anderen toe te wijzen.   

31. Indien een lid schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt dat hij geen gebruik 

zal maken van zijn ligplaats, doch die ligplaats wil behouden en hiervoor niet 

het verschuldigde havengeld wil betalen, verliest hij het recht op die ligplaats. 

De datum van opzeg van de ligplaats geldt dan als datum dat het lid op de 

schepenwachtlijst zal worden ingeschreven. 
 

 

 

Privacy Verklaring: 

 

VVW Gent-Leie houdt enkel persoonsgegevens bij die het expliciet zelf heeft 

ontvangen van de betrokkene, vb. via het “inschrijvingsformulier nieuwe leden”.  

VVW Gent-Leie zal bij elke vraag waarbij gegevens worden verzameld expliciet het 

mogelijke gebruik ervan vermelden.  

Elke betrokkene kan ten allen tijden inzage vragen in de gegevens die door de 

vereniging worden bewaard.  

Zolang de normale werking van de vereniging niet in het gedrang komt, kan de 

betrokkene vragen om bepaalde gegevens niet te bewaren of te verwijderen uit onze 



bestanden. Als de gegevens echter essentieel zijn voor de goede werking van de 

vereniging (vb. naam, voornaam, contactgegevens), en de betrokkene wenst niet dat 

de vereniging die bewaart, zal het bestuur evalueren hoe dit de werking impacteert, en 

eventueel aan de betrokkene moeten vragen om in het geval van verwijderen van 

bepaalde gegevens dan ook niet verder samen te werken, of eventueel uitsluiting te 

adviseren. 

Volgende gegevens kunnen door de vereniging worden bewaard:  

 

• naam 

• adres 

• geboorte datum 

• GSM nummer 

• e-mail adres 

• lidnummer 

• naam boot 

 

Gegevens zullen enkel toegankelijk zijn voor de havermeesters, secretariaat en 

bestuur voor zover deze nodig zijn voor de werking van de vereniging.  

 

Volgend gebruik van de gegevens is mogelijk: 

• communicatiedoeleinden (email, telefoonnummer). Er wordt op gelet om zoveel 

mogelijk contactgegevens niet zichtbaar te maken voor andere geadresseerden.  

• Lidmaatschap bij de koepelorganisatie VVW 

• Abonnementen bij derden (bv. AquaMedia) 

• Betaling van onkosten en/of bij ontvangst van inkomsten 

• Lijsten nodig voor de werking van de organisatie, vb. deelname evenementen 

VVW Gent-Leie ziet het verzamelen en bewaren van deze gegevens als noodzakelijk 

voor de normale werking van de vereniging en de veiligheid in de haven.  

 

Elk ander gebruik van gegevens kan enkel mits toestemming van de betrokkene. Dit 

betekent ook dat gegevens nooit zullen worden doorgegeven aan andere verenigingen 

of organisaties, of voor andere doeleinden zullen gebruikt worden dan de normale 

werking van de vereniging. 

 

De activiteiten van VVW Gent-Leie worden aanzien als publieke evenementen. Dit 

betekent ook dat foto’s en/of videomateriaal genomen tijdens deze evenementen, met 

als doel een beeld te scheppen van de evenementen kunnen gebruikt worden door de 

vereniging voor promotie, persberichten, ... via allerlei media.  

 

 

 

 

 

 

1 januari  2010                   de verantwoordelijken van VVW Gent-Leie vzw 

 

Update 17 juni 2017 - toevoeging art 22: uitsluiting 



- toevoeging art 24: auto’s in de haven 

Update 28 juni 2018 - toevoeging privacy verklaring  

- toevoeging art 6: max. lengte  

- toevoeging art 27: winterberging 

 Update 9 april 2019 - Toevoeging van art 28 t/m 31 

 

 Update 6 juni 2019 - aanpassing art 24: auto’s in de haven 

 

Deze versie werd in de bestuursvergadering van 6 juni 2019 goedgekeurd. 


