
 

 

Vastgesteld als bestuursreglement tijdens de bestuursvergadering d.d. 20 juni 2011 
 
REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN ZEILBOTEN t.b.v. WED STRIJDEN of OPLEIDINGEN 
Van KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING “DE KAAG” 
 
1. STATUS VAN DIT REGLEMENT 
Dit reglement is een bijzonder reglement als bedoeld in artikel 23 van de statuten. 
 
2. TOEPASSINGSBEREIK 
Dit reglement is alleen van toepassing op zeilboten (hierna: boot of boten) die in eigendom 
toebehoren aan de vereniging en bestemd zijn voor wedstrijden of opleidingen.  
 
3. ALGEMENE BEPALINGEN VOOR BRUIKLEEN EN HUUR 
3.1 Jeugdleden waarvan tenminste één van de ouders/verzorgers lid is kunnen – indien beschikbaar 
en uitsluitend voor deelname aan de hierna te noemen trainingen of wedstrijden - gedurende 
maximaal één kalenderjaar een boot huren of in bruikleen krijgen. 
3.2 Een boot kan alleen in bruikleen worden gegeven of worden gehuurd, nadat daarvoor door of 
namens het bestuurslid verantwoordelijk voor opleidingszaken toestemming is verleend. 
3.3 Een boot wordt alleen dan ten titel van bruikleen of huur ter beschikking gesteld indien daaraan 
voorafgaand een daartoe strekkende schriftelijke overeenkomst met een van de wettelijke 
vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) van het jeugdlid is gesloten en een borgsom alsmede de 
eventueel verschuldigde huurprijs zijn voldaan. Het in dit reglement bepaalde maakt integraal 
onderdeel uit van deze overeenkomst, ook dan wanneer daarnaar niet uitdrukkelijk is verwezen.. 
3.4 Een boot wordt alleen dan ten titel van bruikleen of huur ter beschikking gesteld indien het 
betreffende jeugdlid (i) zelf niet kan beschikken over een boot behorend tot dezelfde klasse als de in 
huur of bruikleen te geven boot en (ii) het desbetreffende jeugdlid beschikt over het CWO-II diploma 
(eenmansboot of tweemansboot) 
3.5 Een boot met toebehoren mag alleen op de Kagerplassen worden gebruikt 
3.6 Een boot mag in afwijking van lid 5 ook gedurende wedstrijden op ander water worden gebruikt 
indien de vereniging tijdens die wedstrijden, ter begeleiding van de daaraan deelnemende jeugdleden, 
een trainer/coach voor de duur van die wedstrijden ter beschikking stelt. Het transport van en naar de 
betreffende wedstrijdlocatie buiten de Kagerplassen is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
gebruiker. 
3.7 Bij het gebruik van een boot uit hoofde van huur of bruikleen dienen steeds adequate 
veiligheidsmiddelen (reddingvest; droogpak) te worden gebruik. Bij het gebruik van een boot 
dienen verder de bevoegdelijk gegeven instructies – onder meer die van coaches, trainers en 
instructeurs – te worden opgevolgd. Bij niet-naleving van deze verplichtingen is de vereniging 
bevoegd de bruikleen of huur met onmiddellijke ingang op te zeggen. 
 
4. AANSPRAKELIJKHEID 
4.1 De vereniging is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die is ontstaan tijdens of door 
het gebruik van een door de vereniging ter beschikking gestelde boot. 
4.2 De gebruiker van de wedstrijdboot en diens wettelijk vertegenwoordiger zijn gedurende de periode 
van huur of bruikleen (dus ook vóór, tijdens en na de wedstrijd/training) verantwoordelijk voor de boot 
en de toebehoren daarvan. 
4.3 De gebruiker van de boot en diens wettelijk vertegenwoordiger nemen de verplichting op zich om 
schade ontstaan tijdens het gebruik van de boot en schade tijdens en door dat gebruik toegebracht 
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aan (eigendommen van ) derden te vergoeden. De gebruiker en diens wettelijke vertegenwoordiger 
vrijwaren de vereniging tegen aanspraken van derden inzake het gebruik van de boot. 
4.4 Herstel van schade aan de boot, aan staand- of lopend want, aan rondhouten, zeilen en andere 
inventaris, dan wel trailers of waltrailers, behorend bij de boot dient ten genoegen van de vereniging te 
geschieden bij door de vereniging aan te wijzen in een dergelijk herstel gespecialiseerde bedrijven. 
 
5. BRUIKLEEN 
5.1 Tijdens voor- en najaarstrainingen kan een boot in bruikleen worden gegeven. Het in de artikelen 
1 tot en met 4 van dit reglement bepaalde is daarop van toepassing. 
5.2 De daartoe strekkende bruikleenovereenkomst heeft betrekking op zowel de voorjaars- als de 
najaarstraining maar geeft in eerste instantie alleen aanspraak op gebruik tijdens de voorjaarstraining. 
Wanneer er voor diezelfde boot tijdens de najaarstraining geen andere kandidaat-bruikleners zijn – dit 



 

 

ter beoordeling van het bestuurslid verantwoordelijk voor opleidingen - dan geeft de 
bruikleenovereenkomst ook aanspraak op gebruik tijdens de najaarstraining. Indien het bestuurslid 
verantwoordelijk voor opleidingen besluit de boot aan een ander jeugdlid in gebruik te geven komt de 
bruikleen na de voorjaarstraining tot een einde. 
5.3 De bruiklener van een boot is verplicht om voor de periode van de bruikleen aan alle door de 
vereniging georganiseerde trainingen en wedstrijden in de klasse waartoe de betreffende boot behoort 
deel te nemen. Het gebruik van de boot uit hoofde van deze bepaling tijdens vind plaats op basis van 
bruikleen, en de bruiklener is daarvoor geen vergoeding verschuldigd 
 
6. HUUR 
6.1.Indien naast de voor- en najaarstraining ook een jeugdweek in de zomer wordt gehouden kan voor 
de deelname aan die jeugdweek een boot worden gehuurd. 
6.2 Verder kan een boot worden gehuurd ten behoeve van deelname aan de door of vanwege de 
vereniging georganiseerde en op de Kagerplassen gehouden zeilwedstrijden.  
6.3 Tenslotte kan een boot worden gehuurd met het oog op deelname aan wedstrijden op ander water 
dan de Kagerplassen indien de vereniging tijdens die wedstrijden, ter begeleiding van de daaraan 
deelnemende jeugdleden, een trainer/coach voor de duur van die wedstrijden ter beschikking stelt. 
6.4 Een jeugdlid kan slechts in één kalenderjaar een boot huren. Indien naar het oordeel van het 
bestuurslid verantwoordelijk voor opleidingen beschikbaar, mag dat jeugdlid per wedstrijdserie wel 
wisselen van eenmansboot naar tweemansboot dan wel van tweemansboot naar eenmansboot. 
6.5 Op de huur bedoeld in de vorige leden is het in de artikelen 1 tot en met 4 van dit reglement 
bepaalde van toepassing. 
 
TARIEVEN 
7.1 De hoogte van de uit hoofde van dit reglement verschuldigde en in de overeenkomsten van huur 
en bruikleen vast te leggen huur en borgsom wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en 
bekendgemaakt . 


