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A. Algemeen Reglement
1. - Doel
Dit Huishoudelijk Reglement preciseert de werking van de vzw Koninklijke Liberty Yacht Club, hierna
“KLYC “ genoemd, in overeenstemming met art. 11 van de Statuten.
Het lidmaatschap van de KLYC impliceert de kennis, aanvaarding en stipte naleving van dit Reglement.
De leden zullen bezoekers of genodigden wijzen op de inhoud van dit Reglement en de verplichte
aanvaarding ervan.
De specifieke regels voor de afdelingen Schelde en Galgenweel zijn vervat in de bijzondere
bepalingen onder hoofdstuk B en maken integraal deel uit van dit Reglement.
2. - Lidmaatschap
Elke persoon die op een of andere wijze, tijdelijk of permanent, gebruik maakt van de faciliteiten
aangeboden door KLYC, dient lid te zijn van KLYC.
De Raad van Bestuur kan het toegetreden lidmaatschap van KLYC toekennen, in overeenstemming
met artikel 7 van de Statuten, in één van de volgende categorieën:
Actief lid: elk lid, booteigenaar of bemanningslid, dat actief de watersport beoefent en van de
lokalen, installaties en diensten van KLYC gebruik maakt. Hij/zij betaalt bij toetreding een
eenmalig inkomrecht waarvan het bedrag wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
Steunend lid: elk lid dat geen actieve beoefenaar is van de watersport en enkel gebruik maakt
van de clubhuizen.
Inwonend lid: de partner, de kinderen en de andere familieleden van een actief of steunend
lid, die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd.
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Junior lid: elk lid tot en met de leeftijd van 21 jaar of student, dat geen inwonend lid is.
Tijdelijk lid: elke persoon die tijdelijk en op beperkte wijze gebruik maakt van de infrastructuur
en faciliteiten aangeboden door KLYC, na inschrijving (cursussen) of na toelating door een
bestuurder.
Lidmaatschap van vennootschappen, organisaties of verenigingen, waarvan de modaliteiten
worden bepaald door de Raad van Bestuur.
Een effectief lid is een actief lid met stemrecht op de Algemene Vergadering. De toekenning van het
effectief lidmaatschap wordt geregeld door art. 5 van de Statuten.
Elk lid van de Raad van Bestuur heeft tijdens de duur van zijn/haar bestuursmandaat stemrecht op de
Algemene Vergadering, ook al is hij/zij geen effectief lid.
3. - Lidgeld en overige bijdragen.
Het jaarlijks lidgeld voor elke categorie KLYC leden wordt bepaald door de Raad van Bestuur.
Art. 8 van de Statuten bepaalt het maximum lidgeld voor de actieve leden.
De bijdragen voor de behandeling en berging van boten, masten, trailers, bootstoelen, containers of
andere goederen, voor de inzet van personeel, gebruik van materiaal, installaties en andere diensten
worden bepaald door de Raad van Bestuur.
De lidgelden en overige bijdragen moeten worden vereffend binnen een maand na factuurdatum.
Daarna wordt een jaarlijkse rente van 7% aangerekend plus een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10%
van het factuurbedrag met een minimum van €25,00.
Overige schadevergoedingen kunnen in specifieke overeenkomsten door KLYC worden voorzien.
4. - Sancties
Elk lid dat KLYC door woorden, daden of geschriften KLYC schade zou toebrengen kan worden
geschorst of worden uitgesloten.
De beslissing tot dergelijke schorsing of uitsluiting behoort tot de bevoegdheid van de Raad van
Bestuur behalve voor de uitsluiting van een effectief lid .
De uitsluiting van een effectief lid wordt behandeld in overeenstemming met art.10 van de Statuten.
De betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
5. - Bezoekers en genodigden
Een bezoeker is een lid van een watersportvereniging of club, erkend door de nationale autoriteit van
zijn/haar land, dat tijdelijk op bezoek is bij KLYC. Tijdelijke toegang tot de terreinen en lokalen wordt
toegekend aan bezoekers, krachtens de wederkerigheid die bestaat onder watersportverenigingen of
clubs.
Een genodigde is een persoon die geen lid is van KLYC, geen bezoeker zoals hierboven gedefinieerd,
en die in gezelschap en onder de verantwoordelijkheid van een KLYC lid op bezoek is bij KLYC. Voor
meer dan drie bezoeken per jaar volstaat uitnodiging niet en is het KLYC lidmaatschap vereist.
Bezoekers en genodigden moeten volgende regels in acht nemen:
Het recht van bezoek is niet permanent en onbeperkt maar slechts een uitzonderlijke toelating.
Dit recht kan door een KLYC gemandateerde zonder verantwoording worden beëindigd of
aan alle beperkingen worden onderworpen die hij/zij nodig acht.
De bezoekers moeten zich inschrijven in het gastenboek met vermelding van datum, naam,
voornaam en club en moeten zich onderwerpen aan dezelfde reglementen en verplichtingen
als de leden.
De genodigden krijgen enkel toegang tot de lokalen en terreinen van KLYC wanneer zij
vergezeld zijn door het KLYC lid dat hen heeft uitgenodigd. Dit lid is verantwoordelijk voor
zijn/haar genodigden. Hij/zij zal erop toezien dat de genodigden worden ingeschreven in het
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gastenboek, met vermelding van de naam van het lid als borg, en dat zij de geldende
reglementen en verplichtingen naleven.
6. - Terreinen, lokalen, loodsen, steigers, installaties en materiaal
KLYC bezit, huurt, gebruikt of beheert en heeft rechtsbevoegdheid over de terreinen, lokalen, loodsen,
steigers, installaties en materiaal waar KLYC zijn activiteiten uitoefent.
Deze terreinen, lokalen, loodsen, steigers en materiaal staan onder de bescherming van de leden,
bezoekers en genodigden.
Zij onthouden zich ook van elke handeling die er op enigerlei wijze de goede orde zou verstoren.
Leden, bezoekers en genodigden mogen steeds worden gevraagd het bewijs te leveren van hun
lidmaatschap, van hun hoedanigheid van bezoeker van een erkende watersportvereniging of club, of
van genodigde onder de verantwoordelijkheid van een lid.
In de clubhuizen dragen de leden, bezoekers en genodigden behoorlijke kledij.
Leden, bezoekers en genodigden houden te allen tijde toezicht op de kinderen die onder hun hoede
staan en dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. Er mag niet worden gespeeld in de loodsen, in de
lokalen, op het clubterras, op de steigers of in de nabijheid van gestalde boten.
Honden aan de leiband en zonder storend gedrag zijn toegelaten op de KLYC terreinen en in de
lokalen, mits toezicht en onder de verantwoordelijkheid van de begeleider.
Leden, bezoekers en genodigden kunnen enkel boten, voertuigen, materiaal of andere goederen op
de terreinen en in de loodsen of lokalen van KLYC achterlaten mits toestemming van een KLYC
gemandateerde.
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Leden, bezoekers en genodigden kunnen enkel gebruik maken van KLYC installaties en/of materiaal
mits toestemming van een KLYC gemandateerde. Dit gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid,
met de meeste zorg en alle materiaal wordt meteen na gebruik, volgens afspraak en op de juiste plaats
terugbezorgd.
Voor alle andere dan de meest gangbare onderhoud- en herstellingswerken en voor het gebruik van
zwaar materiaal is steeds toestemming van een KLYC gemandateerde vereist, die de eventuele
voorwaarden bepaalt.
Het is verboden open vuur te maken en te roken in de loodsen. Open vuur op de terreinen is enkel
toegestaan mits toestemming van een KLYC gemandateerde.
Het is verboden verwarmingstoestellen en elektrische toestellen onbeheerd onder spanning te laten.
Het is in de loodsen verboden verbrandingsmotoren te gebruiken.
Het is verboden voorwerpen te plaatsen of te bevestigen aan de constructie van de loodsen.
Als gemandateerde van KLYC wordt beschouwd ( in dalende volgorde van autoriteit):
Schelde:

de commissaris Schelde
de terreinverantwoordelijke Schelde
de secretariaatsmedewerkers
de erevoorzitter en de leden van de Raad van Bestuur

Galgenweel:

de commissaris Galgenweel
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de bestuurders van de afdeling Galgenweel
de terreinverantwoordelijken Galgenweel
de erevoorzitter en de leden van de Raad van Bestuur
de (hoofd-) monitoren en de zeilmoeder/zeilvader van de zeilscholen
Clubhuis Schelde:

de commissaris Schelde
de terreinverantwoordelijke Schelde
de uitbater en zijn/haar medewerkers
de erevoorzitter en de leden van de Raad van Bestuur

7. - Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van KLYC of van zijn medewerkers kan nooit worden ingeroepen, tenzij bij
bewezen zware fout. De volgende bepalingen gelden bij wijze van voorbeeld en zijn dus niet
beperkend:
Leden, bezoekers en genodigden verblijven en handelen op de KLYC terreinen en in de
loodsen en lokalen op eigen verantwoordelijkheid en risico.
Het is de individuele verantwoordelijkheid van leden, bezoekers en genodigden om zichzelf en
hun bezittingen te verzekeren, voor schade die zij ten aanzien van derden zouden kunnen
veroorzaken zowel als voor eigen schade.
Boten, voertuigen, materiaal of andere goederen verblijven op de terreinen en in de loodsen
of lokalen van KLYC op verantwoordelijkheid van de eigenaar.
Bij gebruik van installaties en/of materiaal van KLYC door leden, bezoekers of genodigden
moet de goede staat vooraf door de gebruiker worden onderzocht. Deze goederen komen
onder zijn/haar hoede en bewaring, de gebruiker draagt hiervoor de verantwoordelijkheid,
ook bij materiële of lichamelijke schade t.a.v. zichzelf of aan derden.
Elke handeling op, of behandeling van boten, voertuigen, materiaal of andere goederen, door
KLYC medewerkers of daartoe aangestelde derden, gebeurt steeds op verantwoordelijkheid
van de eigenaar, ook al is deze daarbij niet aanwezig.
Leden, bezoekers en genodigden kunnen KLYC nooit aansprakelijk stellen voor ongemak,
hinder of genotsderving wanneer infrastructuur, installaties, materiaal en/of uitrusting niet
kunnen worden gebruikt.
8.- Betwistingen
Bij betwisting in het kader van de Statuten, dit Reglement of elke andere overeenkomst zijn enkel de
rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

B. Bijzondere bepalingen
1. - Schelde
Voor elke bergingsperiode, zomerberging van 1/4 tot 30/9, winterberging van 1/10 tot 31/3 of elke
andere overeengekomen periode, is telkens een afzonderlijke bergingsaanvraag verplicht.
Bergingsplaatsen in de loodsen en op de terreinen voor zowel jachten als masten, trailers, bootstoelen,
containers of andere gestalde goederen worden per bergingsperiode toegewezen door de Raad van
Bestuur.
Elke toewijzing gebeurt ten persoonlijken titel aan de eigenaar, kan niet worden overgedragen zonder
toestemming van de Raad van Bestuur en verleent de eigenaar geen recht voor een volgende
bergingsperiode.
Voor berging op de terreinen en zeker in de loodsen hebben actieve watersporters voorrang. De
Raad van Bestuur kan dan ook langdurig gestalde boten uit de loods laten verwijderen wanneer
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onvoldoende activiteit wordt vastgesteld. Hetzelfde geldt wanneer het lidgeld en de bergingsbijdrage
niet tijdig worden betaald. De eigenaar wordt hiervan 30 dagen vooraf schriftelijk op de hoogte
gebracht.
Het is in de loodsen verboden om gasflessen en losse benzinetanks aan boord te houden.
Jachten met staande mast worden tijdens de berging ontdaan van alle zeilen om de windvang te
beperken. Verankering aan naburige jachten, bootstoelen, bomen etc. is verboden.
Het is verboden steunen of schoren van geborgen jachten te verplaatsen of zelfs los temaken.
Voor berging in de mastenloods worden de zalings gedemonteerd en alle kabels, staand en lopend
want ofwel verwijderd, ofwel dicht tegen de mast geborgen. Elke mast moet voorzien zijn van een
label met de gegevens van de eigenaar.
Voor aansluiting op de walstroom is een enkele, ononderbroken voedingskabel van minstens kaliber
1,5mm2 met aardleiding vereist, aan boord gezekerd en voorzien van een verliesstroomschakelaar.
Bergingsplaatsen in de loodsen en op de terreinen worden door de houder te allen tijde schoon
gehouden en opgeruimd.
Om stofontwikkeling te vermijden tijdens schilderwerken mag vanaf 15 maart niet meer worden
geschuurd. Droog schuren gebeurt verplicht elektrisch en met stofafzuiging.
Bij elke mogelijke vervuiling is adequate bodembescherming verplicht, die na elke werkdag wordt
opgeruimd. Het staat KLYC vrij hiervoor zelf de nodige maatregelen te treffen, de kost hiervan is voor
rekening van de houder.
Het is niet toegestaan te schilderen met een verfpistool.
Enkel hout, metaal, batterijen, verfverdunners en olie kunnen worden achtergelaten in het park aan
de Noordzijde van het terrein, mits zorgvuldige sortering en zonder gelijk welk ander afval.
De KLYC vuilnisemmers zijn strikt voorbehouden voor huishoudelijk afval.
Elk ander afval, in het bijzonder afgeschraapte verf- en antifouling, schuurstof, verfresten, -potten en –
kwasten worden door de gebruiker zelf weggevoerd naar een erkend afvalpark.
De loodsen worden steeds door de laatst aanwezige volledig afgesloten zodat onbevoegden geen
toegang kunnen krijgen. Dit geldt ook voor korte periodes van afwezigheid.
Bij afloop van de toegewezen bergingsperiode worden het jacht, de mast(en), de trailer, de bootstoel
de container of het andere gestalde goed door de aanvrager uit de loodsen en terreinen van KLYC
verwijderd.
Verplaatsing en/of verwijdering van jachten gebeurt enkel door KLYC of na schriftelijke toelating van
KLYC en steeds na afspraak.
Het lichten of te water laten van jachten gebeurt steeds in aanwezigheid van de eigenaar of zijn/haar
verantwoordelijke vertegenwoordiger.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de behandeling van het jacht zolang/zodra het vrij drijft.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de hijsbanden.
KLYC is niet verantwoordelijk voor schade die door de eigenaar of door derden zou worden geleden
ingevolge de berging of welkdanige oorzaak ook welke met deze berging of het betreden van de
door KLYC beheerde gronden is gerelateerd.
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Indien de eigenaar zijn vaartuig bij het verstrijken van deze periode niet verwijderd heeft, stemt de
eigenaar erin toe dat KLYC naar eigen vrije keuze:
uitgaat van de stilzwijgende verlenging van deze overeenkomst door de eigenaar voor een
volgende equivalente periode (seizoen of oorspronkelijk overeengekomen periode) of
de eigenaar schriftelijk een dwangsom oplegt van € 1,00 per dag en per vierkante meter LOA
x BOA (lengte over alles x breedte over alles van het vaartuig) of
de verwijdering van het vaartuig zelf te verrichten op kosten van de eigenaar van het vaartuig.
Dit alles onder voorbehoud van de schade en bijkomende vergoedingen die KLYC zou kunnen vragen
door de overschrijding van de overeengekomen termijn met inbegrip van de bezettingsvergoeding.
2. - Galgenweel
Ligplaatsen voor zwaardboten worden voor de duur van een kalenderjaar (lopend van 1 januari tot
en met 31 december van elk jaar) toegewezen door de Raad van Bestuur.
Deze termijn wordt stilzwijgend verlengd en de bergingsbijdrage voor het volgende kalenderjaar is
verschuldigd, behalve na schriftelijke opzegging door de eigenaar ten laatste op 30 november van het
lopende jaar.
Elke toewijzing gebeurt ten persoonlijken titel aan de eigenaar en kan niet worden overgedragen
zonder toestemming van de Raad van Bestuur.
De indeling van de ligplaatsen kan op elk moment door de Raad van Bestuur worden gewijzigd, in
functie van het type boot, de activiteit of de leeftijd van de zeiler en voor een optimale benutting van
de loods.
Ligplaatsen worden bij voorkeur toegewezen aan actieve watersporters. De Raad van Bestuur kan dan
ook langdurig gestalde boten uit de loods laten verwijderen wanneer onvoldoende activiteit wordt
vastgesteld. Hetzelfde geldt wanneer het lidgeld en de bergingsbijdrage niet tijdig worden betaald.
De eigenaar wordt hiervan 30 dagen vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht.
KLYC heeft retentierecht op de boot tot gehele betaling van de facturen. Daarenboven verleent de
eigenaar de boot als pand voor alle vorderingen, in overeenstemming met de wet van 5 mei 1872,
Titel IV Pand, Wetboek van Koophandel.
Het gebruik van de masten- en botenliften is voorbehouden aan volwassenen en aan geïnstrueerde
jongeren. Het is verboden onder de last van de liften te verblijven wanneer deze in gebruik zijn.
Voor de mastenlift is het gebruik van de veiligheidsbanden verplicht.
Leden, bezoekers en genodigden dragen zorg voor de opgeruimde en schone staat van de terreinen,
de loods en de lokalen, met bijzondere aandacht voor de toiletten, douches en kleedkamers.
De loodspoort wordt steeds door de laatst aanwezige gesloten, zodat onbevoegden geen toegang
kunnen krijgen. Dit geldt ook voor korte periodes van afwezigheid, bijvoorbeeld tijdens het zeilen.
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