SURFERS PARADISE HUISHOUDELIJK REGLEMENT
BAR RULES
-

Elk lid kan een barrekening op eigen naam openen, dit gebeurd normaal automatisch bij jaarlijks
aanmelding.
Deze barrekening is strikt voor persoonlijk gebruik, andere personen kunnen dus uw barrekening niet
gebruiken.
Deze barrekening bestaat uit een voorschotsysteem, dat wil zegen dat er geld (bedrag naar keuze) op
gestort wordt , dat ter beschikking blijft.
Bij gebruik van de barrekening vermeldt het lid/rekeninghouder telkens duidelijk zijn naam waarna het
bedrag ingetikt en afgetrokken wordt van de totale som.
De barcomputer verrekent automatisch een korting van 10 %.
De rekeninghouder kan te allen tijde het saldo opvragen , of een historiek van alle verrichtingen.
Negatieve saldo’s worden niet toegestaan.
De korting wordt alleen toegekend via deze barrekening en kan niet gegeven worden ingeval van contante
betaling.

SURFERS PARADISE BOARDPARKING RULES
-

-

Boardparkings zijn te reserveren enkel voor de leden per jaar, per seizoen, per maand of per week. Voor
tarieven zie brochure, www.surfersparadise.be of clubhouse.
Boardparking is strikt voorbehouden voor leden van Surfers Paradise.
De toegang tot de containers is strikt voorbehouden aan de leden die er hun boardparking hebben.
De toegang tot de containers is verzekerd tijdens de openingsuren van Surfers Paradise.
Alle materiaal & onderdelen dienen genaamtekend te worden.
SURFERS PARADISE is IN GEEN GEVAL verantwoordelijk voor enige schade, diefstal of verlies.
Gelieve andermans materiaal te respecteren.
Gelieve al je materiaal af te spoelen en zoveel mogelijk droog en zandvrij op de juiste plaats op te bergen.
Trapezes en wetsuites dienen droog opgehangen te worden in unit 2
Zeilen mogen uitzonderlijk opgetuigd worden, opgehangen ZONDER GIEK, bij dagelijks gebruik. Indien niet,
gelieve af te tuigen a.u.b.
BIJ NIET BETALEN of achterlaten van materiaal
NA 1 JAAR: verwijdering van materiaal
NA 2 JAAR: verkoop van materiaal
LOCK YOUR LOCKER en help ons de units proper te houden a.u.b.
Ingeval van een reservatie voor een seizoen, kan het materiaal blijven liggen tot en met de herfstvakantie.
Ingeval van een seizoensreservatie, en het materiaal blijft aanwezig na de herfstvakantie, zal een
winterseizoen aangerekend worden.
Gelieve bij het niet huren van een winterseizoen je slotje verwijderen a.u.b. Anders wordt die tijdens
opkuis doorgeknipt om toegang te hebben tot het lege kastje.
Bij onregelmatigheden of opmerkingen en/of suggesties, verwittig a.u.b. de CREW

SURFERS PARADISE KITEBOARDING RULES
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiteboarding is een watersport die meer en meer beoefenaars telt. Daar in tegenstelling tot de andere
watersporten er meer veiligheidsaspecten dienen in acht genomen te worden, hebben we enkele regels op
papier gezet die, naast de gekende veiligheidsregels eigen aan de sport, specifiek zijn voor Surfers
Paradise.
Iedere kiteboarder op Surfers Paradise dient een kite-verzekering te hebben, afgesloten via het
lidmaatschap bij een erkende vereniging, aangesloten bij een erkende en bevoegde Federatie. In ons geval
is dit de WWSV, die een speciale polis heeft lopen specifiek voor de kiteboard-leden.
Voor leden is er een gratis rescue service, niet leden dienen zich na een rescue meteen lid te maken.
Iedere kiteboarder dient zich aan te melden aan het verhuurcentrum vooraleer van wal te steken. Op die
manier weten we op elk moment wie waar zit. Een kite is immers van ver zichtbaar indien hij in de lucht
hangt.
Alle gebruikte materiaal dient voorzien te zijn van minimum een telefoonnummer of Paradise sticker. Op
die manier kan er bij verlies (afdrijven van materiaal) op een accurate manier gehandeld worden zonder
evt nodeloos veiligheidsdiensten alarmeren.
Iedere kiteboarder zorgt voor een “buddie” die hem/haar niet alleen helpt bij het launchen en het landen,
maar die tevens een oogje in het zeil houdt, en ons snel kan verwittigen in geval van nood.
Er worden in geen geval kites opgelaten binnen de omheining, noch binnen de denkbeeldige ruimte buiten
de omheining waar de kite nog binnen of op de omheining zou kunnen vallen. (de afstand tot de
omheining dient dus minimum 30 meter te bedragen)
Het is dus ten strengste verboden de kite de clubruimte te laten overvliegen.
Hou steeds rekening met wandelaars en andere evt obstakels op het strand.
Begeef u meteen in het water na het launchen van uw kite, en spendeer zo weinig mogelijk tijd met uw
kite “vliegend” op het strand.
Hou steeds rekening met de andere watersporters zoals bvb windsurfers, zeilers en golfsurfers, ga
desnoods downwind starten en/of varen.
Zorg ervoor dat uw lijnen in geen geval windsurfmasten raken en hinder nooit het rechtlijnige traject van
een windsurfer. Hou er rekening mee dat je tijdens een sprong niet alleen een opwaartse maar ook een
voorwaartse beweging maakt.
Wees niet te overmoedig en weet voorrang te verlenen (bakboordregel is van kracht!), “act like a
gentlemen”, en jaag andere watersporters niet de stuipen op het lijf door rakelings over te vliegen of langs
te landen. Sprongen boven het strand zijn uit den boze !
Tijdens drukke dagen voorzien we een launching en een landing zone, waar iedereen verplicht gebruik
moet van maken. De zone wordt duidelijk afgebakend door een lint en IKO borden.
Wanneer kiteboarders op het water zijn is er permanent toezicht en indien nodig begeleiding. De
verantwoordelijke kan te allen tijde beslissen of er al dan niet gekite mag worden en wie wel of niet op het
water mag. De beslissing van de kite-verantwoordelijke is onherroepelijk en dient strikt nageleefd te
worden.
Kiteboarders die een boardleech gebruiken zijn verplicht eveneens een helm te dragen. Doe je board-leech
pas aan vlak voor het van wal steken
De kite zelf dient voorzien te zijn van een systeem waardoor de kite ogenblikkelijk gedepowered kan
worden.
Het gebruik van een kiteleech is verplicht.
Wees op de hoogte van de lokale omstandigheden, informeer naar stroming, getijden, ondergrond en
weersvoorspellingen.
Vergeet NOOIT je “pre-flight check ! (lijnen,bar,tubes,trapeze, leech…)
Gebruik voldoende drijfvermogen (wetsuit, zwemvest, trapeze.)
Laat NOOIT een leek assistentie bieden of iemand je kite behandelen die niet op de hoogte is.

DEEL 1. ALGEMEEN
Artikel 1: Beheersvorm – maatschappelijke zetel
Surfers Paradise is een v.z.w. en lid van WWSV.
De maatschappelijke zetel van de club is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Lispannelaan 23.
Artikel 2: Doel
Dit H.R. heeft tot doel de rechten, plichten en verbintenissen van de club en haar leden te bepalen. Ieder
nieuw lid leest het reglement. Het reglement hangt te allen tijde uit in beide clubhuizen.
Artikel 3: Toetreding
Door hun toetreding verbinden de leden zich ertoe het H.R. na te leven. Ook leden van andere clubs, op
bezoek of deelnemend aan een wedstrijd en bezoekende leden (zie art. 6) moeten dit reglement naleven.
Artikel 4: Lidmaatschap
- Men wordt lid door het eenmalig invullen en tekenen van het aansluitingsformulier en jaarlijks betalen
van lidgeld.
- Alle leden die competitief de watersport (zouden) beoefenen, moeten een medische steekkaart indienen
om verzekerd te worden tegen lichamelijke ongevallen.
- Aard en bedrag van het lid- en liggelden (voor boten / surfplanken) worden jaarlijks vastgesteld en
kenbaar gemaakt. Alle betalingen geschieden op naam van Surfers Paradise en gelden slechts voor een
volledig kalenderjaar (1 jan. – 31 dec.).
Men kan zich aansluiten onder één der volgende categorieën leden:
l. Familiale hoofdleden: dit zijn leden die als hoofd van een gezin met hun inwonende gezinsleden het recht
hebben om het boogyboarden, skaten, skimboarden, wakeboarden, kitesurfen, plankzeilen, stand up
peddelen, plankvliegeren, golfsurfen, windsurfen, raften, e-foilen en kajakken te beoefenen.
2. Individuele leden: dit zijn leden vanaf 18 jaar die uitsluitend het recht hebben om het boogyboarden,
skaten, skimboarden, wakeboarden, kitesurfen, mountainboarden, plankzeilen, stand up paddelen,
plankvliegeren, golfsurfen, windsurfen, raften, e-foilen en kajakken te beoefenen.
3. Jeugdleden: dit zijn leden onder 18 jaar die uitsluitend het recht hebben om het boogyboarden, skaten,
skimboarden, wakeboarden, kitesurfen, mountainboarden, plankzeilen, stand up paddelen, plankvliegeren,
golfsurfen, windsurfen, raften, e-foilen en kajakken te beoefenen.
4. Sympathiserende leden: dit zijn leden die niet aan watersport doen maar door hun bijdrage de werking
van de club steunen en kunnen deelnemen aan het clubleven.
5. Aanvullende leden: leden die in een andere club al lid zijn (wwsv)
I.O. een aanvullend lidmaatschap betalen. Alle verzekeringen blijven echter bij de hoofdclub.
Als bewijs van lidmaatschap worden de leden verzocht hun WWSV -lidkaart steeds bij zich te hebben. Voor
de inwonende gezinsleden van categorie 1.) volstaat hun persoonlijke identiteitskaart.
6. Bezoekende leden: dit zijn leden die voor een bepaalde periode gebruik willen maken van de
clubinstallaties.

Artikel 5: Clubinstallaties
De clubinstallatie is gevestigd:
a. ) Aan zee, Zeedijk, en omvat:
* clublokaal met bar, toiletten, kleedkamers;
* loods voor het bergen materiaal van de leden & clubmateriaal
Artikel 6: Toegang tot de clubinstallatie
De toegang tot de clubinstallaties is voorbehouden aan:
a.) De leden van Surfers Paradise
b.) De deelnemers aan wedstrijden ingericht door/met medewerking van de club.
c.) Bezoekers moeten zich eerst melden in het clublokaal en het tarief van de verlengde periode (dag,
week, enz … ) betaald hebben.

d.) Cursisten ingeschreven in kite-,surf- of windsurfstages.
e.) De leden van andere clubs die Surfers Paradise een aanvullend lidmaatschap betalen voor het geldende
surfseizoen.
We vertrouwen erop dat ALLE leden actief medewerken om surfers die niet aan de hoger vermelde
voorwaarden voldoen uit de clubinfrastructuur te weren. Indien een clublid eventueel een inbreuk
vaststelt kan hij dat onmiddellijk melden bij het bestuur.
Artikel 7: Gebruik units
De openingstijden van clublokaal en loods worden bekend gemaakt aan de leden. Alle leden kunnen tussen
de openingsuren altijd toegang krijgen tot de loods en hun materiaal. Rookverbod in de loods.
Artikel 8: Gebruik kleedkamers en sanitair
De kleedkamers, stortbaden en sanitair moeten proper achtergelaten worden. Zorg ervoor dat alle kranen
steeds goed afgesloten worden. Waardevolle voorwerpen als portefeuille, uurwerk, sleutels worden het
best in bewaring afgegeven aan de bar. Het bestuur noch de v.z.w. zijn echter verantwoordelijk voor
gebeurlijke diefstal. Rookverbod in de kleedkamers & toiletten
Artikel 9: Clublokaal
Buiten de vernoemde personen in art. 6 mag een lid één of meer personen uitnodigen.
Het gebruiken van eigen drank & eten is niet toegelaten.
Voor het te koop aanbieden van surfmateriaal moeten de leden het daarvoor bestemde blocnotepapier
vragen aan de bar en op het INFO-bord vastprikken.
Honden zijn niet toegelaten tot het clublokaal en moeten op de terreinen aan de leiband worden
gehouden. Eventuele hondenuitwerpselen moeten door de eigenaar zelf onmiddellijk worden opgeruimd.
Artikel 10: Verantwoordelijkheid Verzekeringen
Surfen op zee veronderstelt te allen tijde het nemen van een risico. De leden surfen op ieder moment op
eigen risico.
Ieder lid is verplicht een verzekering ”burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden” te bezitten. De
vereniging, noch haar bestuursleden, kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen
of schade berokkend aan derden. Daarom moeten de leden zich ervan vergewissen dat hun B.A. eveneens
verworven is t.o.v. de gebruikers van loods en buitenligplaatsen i.v.m. eventuele beschadiging tijdens de
bergingsperiode. Bij zijn aansluiting heeft ieder lid eveneens getekend voor afstand van verhaal t.o.v.
WWSV., en moet zijn verzekering hiervan op de hoogte stellen.
Wanneer een clublid een door hem verschuldigd bijdrage niet heeft betaald, heeft de club een pandrecht
op boot of plank en bijhorende uitrusting. Achtergelaten zeil-/surfmateriaal wordt gedurende 6 maanden
bewaard ter beschikking van de eigenaar. Hiertoe wordt in het clublokaal een lijst uitgehangen. Na 6
maanden wordt het materiaal eigendom van de club.
Artikel 11: Sancties
Bij het niet naleven of overtreden van het H.R. kunnen volgende sancties worden getroffen:
– mondelinge of schriftelijke vermaning.
– onmiddellijke verwijdering van het watervlak en clubinstallaties.
– tijdelijke ontzegging van toegang tot het clubhuis en/of watervlak.
– uitsluiting uit de club.
Eén van deze sancties kan genomen worden door een bestuurslid en dient bevestigd te worden op de
eerstvolgende vergadering van het bestuurscomité zonder dat de getroffen sanctie intussen wordt
opgeschort.
Sancties zijn eveneens geldig tegen een clublid die zich onbehoorlijk gedraagt of getuigt van onsportieve
geest.
Artikel 12: Toepassing huishoudelijk reglement
De leden van het bestuurscomité hebben als plicht de bepalingen van het H.R. na te leven en te doen

naleven.
Zij hebben het recht om op ieder ogenblik een lid te wijzen op de toepassing van het H.R., eventueel
maatregelen te treffen en de plicht het bestuurscomité op de hoogte te brengen van de laakbare feiten.
Ieder lid wordt verondersteld het H.R. na te leven. Klachten en/of onregelmatigheden moeten onmiddellijk
door hen worden gemeld aan het bestuur.
Ieder lid aanvaardt het gezag van de mensen die zetelen in het bestuurscomité of in de beheerraad.
Aan deze bepalingen kunnen door het bestuur wijzigingen en/of aanvullingen worden aangebracht.

DEEL 2 PRAKTISCHE LEEFREGELS SURFERS PARADISE
A. Openingsuren
- De club is tijdens de maanden juli en augustus iedere dag geopend
Dit wordt duidelijk gemaakt door het hijsen van een vlag . Tijdens het voor- en najaar is de club geopend
elk weekend en vakantieperiode.
- Wanneer er geen reddingsdienst is er geen vlag; het beoefenen van watersport is dan in principe
verboden en gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid.
- Het zwemmen in de zones “ sportstrand” is steeds verboden.
B. Gebruik infrastructuur
- Fietsen worden enkel op de zeedijk geplaatst op de daarvoor voorziene plaats.
- Auto’s mogen niet op de slipway worden geplaatst. Deze zone moet steeds vrij blijven voor eventuele
reddingsoperaties.
- De crew zorgen ervoor dat het Beachhouse bij het verlaten ervan, degelijk wordt afgesloten en het alarm
aangelegd wordt.
- De garagedeur wordt tijdens de dag zoveel mogelijk dicht gehouden. Diefstalpreventie:Er kan geen
misbruik gemaakt worden van water of douches door toeristen of niet-leden.
- Al het sportmateriaal moet opgeslagen worden in de individuele plaatsen. Losliggend materiaal en zeilen
zullen zonder meer door de leden van het bestuur weggenomen worden. De club is niet verantwoordelijk
voor losliggend materiaal.
- De sleutels in omloop zijn voor persoonlijk gebruik. Het is verboden sleutels aan derden door te geven.
- Kledij kan uitsluitend worden achtergelaten in de lockers. Het clublokaal moet te allen tijde vrij blijven
van persoonlijke zaken. Het lokaal moet bij het verlaten netjes blijven.
Alle leden kunnen gebruik maken van het clubmateriaal, na betalen van de gebruiksvergoeding.
- De leden omschrijven hiermee dat ze de wetteksten i.v.m. het surfen op zee (K.B. 1984) kennen en zullen
naleven.
- Het Zeevaartreglement moet te allen tijde geëerbiedigd worden.
Deze wettekst ligt in het Beachhouse ter inzage.
- De toegang tot de unit voor het clubmateriaal en de ruimte achter de bar zijn verboden zonder
toestemming.
C. Ligplaatsen
- Iedereen die een ligplaats wil kan deze aanvragen bij de crew. Indien er geen plaatsen beschikbaar zijn
wordt een wachtlijst aangelegd.
- De vergoeding voor gebruik van kasten en ligplaatsen wordt ten laatst tegen 1 januari betaald op
rekening van de club. Na deze periode worden de ligplaatsen en kasten die nog niet werden betaald,
leeggehaald.
- Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de voorhanden zijnde ruimte beperken we het
verdelen van de kasten tot 2 kasten per actief lid (een actief lid is iemand die gedurende het seizoen op
zeer regelmatige wijze zijn sport ter plaatse beoefent).
D. Sportactiviteiten op het water
- Watersporters op zee moeten in het bezit zijn van vuurpijlen en mogen maximaal een halve zeemijl van
de laagwaterlijn in zee.
- De kleine motorboot of jetscooter staan steeds ter beschikking van de leden voor rescue-interventies op

zee in de clubloods.
- De leden dragen steeds een surfpak indien nodig. Zwemvest is niet verplicht doch sterk aangeraden;
zeker bij het plankvliegeren.
- Iedereen blijft steeds binnen de halve zeemijlafstand van de laagwaterlijn.
- Gaan steeds te water in de insteek zone.
- Niemand gaat alleen op het water. Steeds is er ofwel een 2de watersporter op het water ofwel een
persoon aan de wal.
- Voor de plankvliegeraars is een leachline (kite – kiter) verplicht. Een leachline (board – kiter) is niet
verplicht. Indien je er wel mee vliegert dan is ook een helm verplicht.
- Plankvliegeraars laten hun vlieger steeds op en neer in de “kitezone” die afgebakend is met een rood lint.
- Op iedere plank brengt de beoefenaar een GSM nummer aan of sticker
- Iedere plankvliegeraar heeft een aanvullende verzekering genomen tegen ongevallen. En dit via WWSV

