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Benaming en Zetel
Naam
De vereniging wordt genoemd: Royal Scarphout Yachtclub Blankenberge vzw, afgekort RSYB.
De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 8370 Blankenberge, Havenplein 1, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge. Vereniging zonder winstoogmerk nr. 537 070,
met ondernemingsnummer: 0408 714 646.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “Vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met
nauwkeurige aanwijzing van de zetel.
De zetel kan slechts verplaatst worden door de Algemene Vergadering mits deze bovendien
de regels in acht neemt zoals vereist door een statutenwijziging en beschreven in de statuten.

1.2

Art. 2:
2.1

Duur
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden. Het
boekjaar vangt aan op 01 januari en eindigt op 31 december.

Doel
Doel
De VZW heeft tot doel de zin voor de pleziervaart en alle activiteiten die daarmee verband
houden in de ruimste zin van het woord, met alle middelen waarover zij beschikt, te bevorderen.
Ter verduidelijking wordt een niet limitatieve lijst genoteerd van activiteiten die de VZW kan
uitoefenen:
-- De inrichting en uitbating van een jachthaven;
-- Het inrichten van cursussen, opleidingen en dergelijke meer;
-- Het organiseren van beurzen;
-- De inrichting van wedstrijden, vaartochten, voordrachten en feestelijkheden;
-- Het geregeld samenkomen van haar leden voor ontspanning;
-- ........
Deze activiteiten zullen zowel worden georganiseerd voor leden van de vzw, evenals voor het
brede publiek.
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De vereniging mag ook op bijkomstige wijze zekere economische activiteiten uitoefenen, op
voorwaarde dat de opbrengsten daarvan uitsluitend besteed worden aan het hoofddoel.
2.2

Art. 3:

Recht op eigendom
De vereniging mag alle rechtshandelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het maatschappelijke doel, en mag daarvoor alle nodige roerende of onroerende
goederen in huur of gebruik nemen, verwerven, bezitten en vervreemden.

Leden

3.1

Aantal leden
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen.

3.2

Toegetreden leden
Toegetreden leden zijn natuurlijke personen, met een minimumleeftijd van 18 jaar, die pleziervaart beoefenen of eigenaar zijn van een zeil- of motorboot, en die door de Raad van Bestuur
als “toegetreden” lid worden aangenomen. Hij/Zij die lid wenst te worden dient een schriftelijke
aanvraag te richten aan de Raad van Bestuur. De beslissing tot aanvaarding of weigering
als toegetreden lid geschiedt in de Raad van Bestuur, bij gewone meerderheid der stemmen,
zonder motivatie. De toegetreden leden betalen een jaarlijkse lidgeld en hebben zolang ze
toegetreden lid zijn geen stemrecht tijdens de Algemene Vergadering.
De uitsluiting van een toegetreden lid gebeurt bij beslissing van de Raad van Bestuur.

3.3

Effectieve leden
Effectieve leden zijn natuurlijke personen die de pleziervaart beoefenen of eigenaar zijn van
een zeil- of motorboot en die door de Raad van Bestuur worden aanvaard bij gewone meerderheid (de helft +1). Om als effectief lid aanvaard te worden dient het toegetreden lid een
proefperiode van minstens (2) twee vaarseizoen te doorlopen.
De uitsluiting van een effectief lid behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering
op voordracht van de Raad van Bestuur.
Enkel de effectieve leden beschikken over stemrecht op de Algemene Vergadering.
Dit stemrecht gaat in vanaf de eerstvolgende Algemene Vergadering volgend op hun aanvaarding als effectief lid.

3.4

Rechten en plichten
De rechten en plichten van de leden zijn beschreven in het RIO, door de Raad van Bestuur
opgesteld.
Alle leden zijn gehouden de statuten, het RIO, alsook de beslissingen en voorschriften van de
Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering na te leven.
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3.5

Lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor een periode van een jaar, van 1 april tot 31 maart, en kan jaarlijks
worden vernieuwd, mits betalen van het lidgeld.

3.6

Uittreding Lid
Alle leden (van welke aard hun lidmaatschap ook) kunnen zich op ieder ogenblik terugtrekken
uit de vereniging door een schriftelijke ontslagbrief te richten aan de Raad van Bestuur. Wordt
verder geacht ontslagnemend te zijn, het lid dat zijn lidgeld en/of zijn bijdragen niet heeft betaald volgens de betalingsvoorwaarden en na het verzenden van de aanvraag tot betalen.
Leden die op 1 april hun lidgeld en/of hun liggeld niet volledig betaald hebben zijn ontslagnemend.
Het lid dat ontslag neemt of wordt uitgesloten, van welke aard het lidmaatschap ook, heeft
geen aanspraak op enig deel van het maatschappelijk bezit en kan de teruggave van de door
hem betaalde bijdragen niet eisen.
Het lid is echter gehouden zijn verplichtingen van het lopende jaar te vervullen.

Art. 4:

Algemene Vergadering en Raad van Bestuur

4.1 Algemene Vergadering (AV)
4.1.1 Bijeenroeping
De Algemene Vergadering wordt jaarlijks per gewone brief of per e-mail door de Raad van Bestuur samengeroepen ten minste 14 dagen voor de vergadering, ten laatste voor 1 mei van elk
jaar. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle stemgerechtigde leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of, bij zijn afwezigheid door een ander lid
van de Raad van Bestuur, bijgestaan door de bestuursleden. Elk lid beschikt over één stem.
Een effectief lid kan mits volmacht 1 ander effectief lid vertegenwoordigen. Er zal minstens 1
stemgerechtigd lid meer in de Algemene Vergadering zetelen dan dat er bestuurders zijn.
De oproeping tot de Algemene Vergadering moet, om geldig te zijn, worden ondertekend door
de voorzitter, of twee bestuurders, De Raad van Bestuur is bovendien verplicht, wanneer één
vijfde van de leden daarom verzoekt, een buitengewone vergadering bijeen te roepen.
De Bijzondere Algemene Vergadering wordt opgeroepen op dezelfde wijze als de Algemene
Vergadering. Stemmen tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering gebeurt op dezelfde wijze als tijdens de gewone Algemene Vergadering.
Iedere uitnodiging tot Algemene of Bijzondere Algemene Vergadering vermeldt dag, uur, plaats
en dagorde. Beide vergaderingen zullen steeds te Blankenberge worden gehouden.
4.1.2 Bevoegdheden
De Algemene Vergadering beschikt over de bevoegdheden voorzien in de wet van 27 juni
1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen.
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Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid in die vergadering genomen, tenzij de
statuten het anders bepalen. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter van de
vergadering beslissend.
De Algemene Vergadering is wettelijk bevoegd voor de wijziging van de statuten, de benoeming en de afzetting van de bestuurders, de benoeming en de afzetting van de rekeningtoezichters en de kwijting aan de bestuurders en de rekeningtoezichters, de goedkeuring van
de begroting en van de rekeningen, de ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van een
effectief lid alsook alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging op de oproeping
is vermeld en indien twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Wordt dit niet
bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit kan
nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. Tussen de eerste en tweede Algemene Vergadering dient er minstens 14 kalenderdagen te zijn.
Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.
Op de jaarlijkse Algemene Vergadering worden 1 of 2 rekeningtoezichters (effectieve leden
of externe bedrijfsrevisor) aangeduid om de boekhouding van het boekjaar na te zien. Hun
verslag dient meegedeeld te worden aan de Algemene Vergadering. De rekeningtoezichters
mogen deze taak maximaal 2 opeenvolgende jaren na elkaar opnemen.
De Algemene Vergadering kan enkel geldig besluiten nemen omtrent aangelegenheden die
uitdrukkelijk op de agenda staan.
4.1.3 Bekendmaking van de besluiten
Van de beslissingen van de Algemene en/of Bijzondere Algemene Vergadering wordt verslag
opgesteld door de secretaris. Dit wordt door hem en de voorzitter van de vereniging, of zijn
vervanger ondertekend. Alle verslagen liggen ter inzage van alle stemgerechtigde leden op de
zetel der vereniging.
Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende
Algemene en/of Bijzondere Algemene Vergadering.
4.2 Raad van Bestuur (RvB)
4.2.1 Samenstelling
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens 6 en
ten hoogste twaalf leden. Er zal minstens 1 stemgerechtigd lid meer in de Algemene Vergadering zetelen dan dat er bestuurders zijn. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men
een effectief stemgerechtigd lid zijn van de vereniging. De bestuurders oefenen hun mandaat
onbezoldigd uit.
De bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering, met een gewone meerderheid van de aanwezige leden, en voor een termijn van vier jaar en zijn na deze periode herkiesbaar. De kandidaturen dienen schriftelijk ingezonden aan de Raad van Bestuur, minstens
(14) veertien dagen voor de Algemene Vergadering en/of Bijzondere Algemene Vergadering
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en waarvan de dagorde dergelijke verkiezingen bevat.
De Raad van Bestuur benoemt in zijn schoot een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en voorziet in alle andere functies die van belang zijn voor de goede werking van de
vereniging.
4.2.2 Bevoegdheden van de bestuurders
De Raad van Bestuur heeft in zijn bevoegdheid alle handelingen die behoren tot het bestuur
van de vereniging in de ruimste zin genomen, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk
door de Wet en de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. De Raad van
Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.
Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet
aanwenden van rechtsmiddelen.
De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen (RIO) uit die hij nodig acht.
De Raad van Bestuur bepaalt de hoegrootheid van het lidgeld, het liggeld voor de boten van
de leden en andere tarieven. Een verhoging van het lidgeld en het liggeld voor de boten van
de leden met meer dan 5% wordt voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene
Vergadering.
De Raad van Bestuur sluit eveneens alle arbeidsovereenkomsten af en beëindigt deze. De
Raad van Bestuur bepaalt hun werkzaamheid en hun bezoldiging.
De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn
verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer bestuurders of aan een andere persoon,
die al dan niet lid is van de vereniging. De Raad van Bestuur kan ook zijn bevoegdheid geheel of gedeeltelijk overdragen aan een dagelijks bestuur samengesteld uit de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester. Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien minstens de helft van de bestuurders
aanwezig is. De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.
In opdracht van de Raad van Bestuur wordt één van de afgevaardigden van het dagelijks bestuur belast met het handtekeningrecht en deze ondertekent geldig alle stukken van dagelijkse
administratieve transacties. Hij tekent geldig namens de Raad van Bestuur in alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke akten en beheert de financiële middelen die hem door de goedgekeurde begroting of volgens de dringende noodwendigheden van de vereniging zijn toevertrouwd.
Financiële transacties met de banken worden beheerd conform aan de volmacht met deze
laatsten: de penningmeester is gemachtigd te ondertekenen tot € 10.000 per transactie, boven
dit bedrag is de handtekening van twee leden van het dagelijks bestuur vereist.
De bestuurders zijn persoonlijk niet gebonden door de verbintenissen van de RSYB. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen taken.
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4.2.3 Bijeenroeping
De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of minstens twee bestuurders. De bijeenroeping gebeurt schriftelijk per gewone of per elektronische brief, tenminste
acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda. De Raad van Bestuur kan
slechts beslissingen nemen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig is.
Zijn beslissingen worden getroffen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking
van de stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend. Zij worden opgenomen in de verslagen ondertekend door de voorzitter en de secretaris uiterlijk tegen
het bijeenroepen van de volgende vergadering en bewaard in het secretariaat.
De Raad van Bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar.
4.2.4 Ambtsbeëindiging en afzetting van bestuurders
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering per
geheime stemming en bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige leden, door vrijwillig
ontslag, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. Afzetting van betrokken
bestuurder moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de Algemene Vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de Raad
van Bestuur. Hij wordt geacht zijn mandaat verder uit te oefenen tot in zijn vervanging is voorzien, uiterlijk tot en met de volgende Algemene Vergadering, of tot wanneer de bestuurder de
schriftelijke mededeling van de Raad van Bestuur krijgt dat zijn ontslag aanvaard is.

Art. 5:

Ontbinding van de vereniging
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering of bij gebrek daaraan
de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden. Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden
overgedragen aan een vereniging of stichting die een gelijkaardig doel als dit van de vereniging nastreeft.

Art. 6:

Diverse Bepalingen
De vereniging zal geen politieke, religieuze en/of filosofische strekkingen hebben of verdedigen. De voertaal is Nederlands.
De huidige statuten binden al de leden door het enkel feit van hun toetreden. Deze statuten
kunnen slechts gewijzigd worden volgens bij wet bepaalde voorwaarden, op voorstel van de
Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering.
Voor al wat niet omschreven is in de huidige statuten, wordt verwezen naar de wet, het Reglement van Inwendige Orde (RIO).
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Voor elk geschil met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering
van deze statuten, dat niet in der minne kan worden geregeld, zijn uitsluitend de rechtbanken
van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.
Gedaan te Blankenberge, 22 april 2017
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Bijlage
Stichtende leden
1. De heer Raymond Huyghebaert, rijksambtenaar, geboren te Middelkerke op 16 februari 1914, wonende te Wenduine, Driftweg 52;
2. De heer Armand Lams, rijksambtenaar, geboren te Blankenberge op 27 november 1927, wonende te
Blankenberge, Kerkstraat 98;
3. De heer Willy Pauwels, hotelhouder, geboren te Blankenberge op 10 november 1910, wonende te
Blankenberge, Zeedijk 127;
4. De Heer Gustaaf De Meulenaere, leraar, geboren te Blankenberge op 17 oktober 1930, wonende te
Blankenberge, Vuurkruisenlaan 8;
5. De heer Achiel Wittevrongel, bestuurder, geboren te Blankenberge op 7 maart 1910, wonende te Blankenberge, Waterkasteelstraat 3;
6. De heer Tony Van Wulpen, onderwijzer, geboren te Blankenberge op 20 april 1943, wonende te Blankenberge, Franchommelaan 98;
7. De heer Jeroom Aspeslagh, bureelhoofd, geboren te Blankenberge op 18 juni 1920, wonende te Blankenberge, de Troozlaan 81;
8. De heer Georges Boels, notaris, geboren te Brugge op 27 oktober 1924, wonende te Knokke, Helmweg 13.

Verschenen en gewijzigd in de staatsbladen
03.09.70
15.08.74
31.07.75
25.08.77
05.07.79
20.11.80
14.01.82
19.08.82
06.10.83
14.03.85
03.07.86
28.05.87
20.07.89
03.10.91
15.05.93

nr. 5370
nr. 5166
nr. 6081
nr. 7314
nr. 7505
nr. 12240
nr. 313
nr. 9152
nr. 8639
nr. 2561
nr. 18759
nr. 8147
nr. 9307
nr. 14623
nr. 8644
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31.08.95
13.06.96
15.05.97
26.08.99
17.08.00
21.06.01
06.06.02
11.06.04
19.04.05
12.05.10
22.04.17

nr. 14422
nr. 13004
nr. 7059
nr. 12124
nr. 18809
nr. 10825
nr. 11139

Bijzondere Algemene Vergadering
Bijzondere Algemene Vergadering
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Royal Scarphout Yachtclub Blankenberge vzw
Art. 1:

Soorten leden
1.1 Toegetreden leden
1.2 Effectieve leden

Art. 2:

Algemene principes

Art. 3:

Toegetreden leden
3.1 Ereleden
3.2 Sympathisant leden
3.3 Kandidaat effectief lid/wachtlijst
3.4 Steunende leden

Art. 4:

Effectieve leden
4.1 Met ligplaats
4.2 Zonder ligplaats

Art. 5:

Raad van Bestuur

Art. 6:

Ligplaatstoewijzing, duur, locatie, vergoeding

Art. 7:

Toekennen tijdelijke ligplaatsen

Art. 8:

Verplichtingen van de havengebrukkers van RSYB

Art. 9:

Clubgeest, scheepsetiquette en veiligheid

Art. 10: Bevoegdheden havenmeesters
Art. 11: Facturatievoorwaarden
Art. 12: Eindbepalingen
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Soorten leden

Men onderscheidt volgende soorten leden:
1.1

Effectieve leden
Al dan niet met ligplaats of boot. Enkel deze leden hebben stemrecht.

1.2

Toegetreden leden
A) Ereleden.
B) Sympathisant leden, steunende leden of kandidaat effectieve leden/wachtlijst.

Art. 2:
2.1

Algemene principes

Aan een effectief lid kan slechts één ligplaats worden toegekend aan de door RSYB beheerde
steigers. Het lidmaatschap kan enkel toegekend worden aan natuurlijke personen, na betaling
van het vastgestelde tarief. Het gaat in op 01 april van het lopende jaar en eindigt op 31 maart
van het volgende jaar.

2.2

Iedere ligplaatshouder dient zich te houden aan de voorschriften zoals vermeld in de Statuten
en het Reglement van Inwendige Orde. Inbreuken op onderhavig reglement kunnen leiden tot
het verlies van de ligplaats.

2.3

Elk lid dat in zijn afwezigheid zijn schip tijdelijk laat bemannen door anderen, dient de havenmeester hiervan te verwittigen, maar blijft evenwel steeds zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

2.4

Van een boot met meerdere mede-eigenaars, kan slechts één persoon effectief lid worden van
RYSB. Alle briefwisseling (brief of e-mail), uitgaande van de club, wordt enkel aan hem/haar
toegestuurd.

2.5

RSYB is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of schade aan de boot, het materiaal of
de personen die zich in de haven bevinden. RSYB kan tevens in geen geval verantwoordelijk
gesteld worden voor gelijk welk incident, schade of persoonlijk ongeval, voortkomende uit het
gebruik van de infrastructuur van de RSYB.
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Art. 3:
3.1

Toegetreden leden

Ereleden
Ereleden worden op voordracht van de Raad van Bestuur of van effectieve leden van RSYB
benoemd.

3.2

Sympathisant leden
Zij betalen een jaarlijks lidgeld volgens het geldende tarief. Zij nemen kennis van de Statuten
van RSYB en het Reglement van Inwendige Orde.

3.3

Kandidaat effectief lid/wachtlijst
Een “kandidaat effectief lid” doet een aanvraag om ingeschreven te worden op de wachtlijst en
kan hierna aanvaard worden als effectief lid.
Volgende procedure dient gevolgd te worden:
A) Het “kandidaat effectief lid” dient zich te melden voor een onderhoud met de Raad van
Bestuur.
B) Bij beslissing van de Raad van Bestuur kan de kandidaat ingeschreven worden op dewachtlijst. Er wordt hem aansluitend een factuur gestuurd, volgens het vastgestelde tarief.
C) De inlichtingenfiche dient volledig ingevuld aan het secretariaat overgemaakt te worden, bij
voorkeur online, alsook een recente foto van het schip, een foto van de schipper, een kopie
van de vlaggenbrief dewelke geheel, dan wel minstens gedeeltelijk op naam van de kandidaat staat, een geldig attest van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, brand en berging van het schip, en een ondertekende verklaring omtrent afstand van verhaalsrechten.
D) Een “kandidaat effectief lid” wordt als dusdanig aanvaard voor een proefperiode van minimum twee jaar. De aanvaarding als “kandidaat effectief lid” kan slechts gebeuren nadat
betrokkene zijn financiële bijdragen zoals voorzien volgens het tarief van de proefperiode,
heeft betaald. Hij/zij moet tevens aan zoveel mogelijk activiteiten van de club deelnemen.
E) Gedurende de proefperiode kunnen overtredingen van de Statuten en/of het Reglement
Inwendige Orde van RSYB als grove nalatigheid worden beschouwd waardoor de proefperiode kan verlengd worden of waardoor de kandidaat definitief wordt geroyeerd.
F) Na een positieve evaluatie door de Raad van Bestuur wordt de kandidaat voorgesteld aan
de Algemene Vergadering voor aanvaarding als effectief lid en mits betaling van de toetredingsvergoeding.

3.4

Steunende leden
Zij betalen een jaarlijks lidgeld volgens het geldende tarief. Zij nemen kennis van de Statuten
van RSYB en het Reglement van Inwendige Orde.

Art. 4:
4.1

Effectieve leden

Effectieve leden met ligplaats
Een kopij van de geldige vlaggenbrief geheel of minstens gedeeltelijk op naam van het effectief lid, een geldig attest van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, brand en berging van
het schip en een ondertekende verklaring omtrent afstand van verhaalsrechten dient steeds in
het bezit van het secretariaat van RSYB te zijn. Zij betalen jaarlijks lidgeld en een ligplaatsvergoeding volgens het geldend tarief.
De echtgenoot/echtgenote of zoon/dochter van effectieve leden kunnen zonder proefperiode
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en zonder toetredingsbijdrage effectief lid met ligplaats worden.
4.2

Art. 5:

Effectieve leden zonder ligplaats
Dit zijn leden zonder boot of waarvan de boot geen ligplaats heeft aan de steigers die worden
beheerd door RSYB.
Zij betalen jaarlijks lidgeld, zoals de effectieve leden met ligplaats, volgens het geldend tarief.
Bij schriftelijke aanvraag voor een ligplaats zal deze door de Raad van Bestuur prioritair behandeld worden, rekening houdend met de beschikbare vrije ligplaatsen.
Op het tarief van bezoekers betalen zij de dagprijs min 10 %.

Raad van Bestuur

Effectieve leden die zich kandidaat stellen als lid van de Raad van Bestuur moeten zich schriftelijk kenbaar maken bij de Raad van Bestuur vóór de Algemene Vergadering, waarop tot de
verkiezing zal worden overgegaan, zoals in de oproepingsbrief tot deze Algemene Vergadering wordt vermeld.
Bij de verkiezing van leden van de Raad van Bestuur mogen de effectieve leden maximaal
zoveel stemmen uitbrengen als er vacante plaatsen te begeven zijn in de Raad van Bestuur.

Art. 6:

Ligplaatstoewijzing, duur, locatie, vergoeding

6.1

De Raad van Bestuur wijst jaarlijks een ligplaats toe aan de leden die hiervoor in aanmerking
komen, in functie van de afmetingen van hun schip, zoals ze door het secretariaat zijn gekend
via de inlichtingenfiche, en dit voor een periode ingaande op 01 april en automatisch eindigend
op 31 maart van het volgende jaar.

6.2

De Raad van Bestuur kan op ieder moment de toewijzing van de ligplaats ontnemen wanneer
blijkt dat de richtlijnen van RSYB niet worden gevolgd of dat de bepalingen van de Statuten
en/of het Reglement van Inwendige Orde niet worden nageleefd. Het ontnemen van de ligplaats verplicht de ligplaatshouder om zijn boot binnen de door de Raad van Bestuur gestelde
termijn te verwijderen. Indien daaraan geen gevolg wordt gegeven zal de Raad van Bestuur
de nodige maatregelen kunnen treffen om het schip te laten verwijderen op kosten van de
eigenaar.
In geen geval zal van RSYB enige schadevergoeding kunnen geëist worden.

6.3

De ligplaatsvergoeding dient tijdig betaald te worden, volgens onze betalingsvoorwaarden.

6.4

De ligplaatshouders verbinden er zich toe alle taksen, lasten of vergoedingen, opgelegd door
om het even welke wettelijke erkende overheid te betalen.

6.5

De toewijzing van een ligplaats gebeurt door de Raad van Bestuur, die deze op het even welk
moment kan wijzigen. De ligplaatstoewijzing ligt ter inzage in het secretariaat en dient nauwgezet opgevolgd te worden.

6.6

Een ligplaatshouder die zijn boot verkoopt dient hiervan onmiddellijk schriftelijk melding te maken aan het secretariaat. De ligplaats is in geen geval overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar.
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6.7

Ligplaatsvergoedingen en betaalde taksen of lasten kunnen niet teruggeëist worden voor de
periode gedurende dewelke een ligplaatshouder zijn ligplaats niet kan of mag gebruiken.

6.8

Bij afwezigheid van minimum 2 opeenvolgende weken tijdens de maanden juli en augustus,
kan een teruggave van een percentage op jaarlijkse ligplaatsvergoeding, exclusief taksen,
volgens het geldend tarief bekomen worden. Hiertoe dient door de aanvrager, voor vertrek en
bij terugkomst, in het secretariaat of havenkantoor een aanvraagdocument te worden ingevuld.

6.9

De jaarlijkse heraanvraag voor lidmaatschap en/of ligplaats moet schriftelijk (post of e-mail)
binnen de gestelde periode beantwoord worden.

Art. 7:
7.1

Toekennen tijdelijke ligplaatsen

Bezoekers meren bij aankomst af aan de voor bezoekers voorbehouden steiger. Zij melden
zich zonder verwijl aan in het havenkantoor, waar na betaling van het verschuldigde liggeld
een tijdelijke ligplaats wordt toegewezen.

7.2

Een bezoeker mag langszij afmeren niet weigeren.

7.3

Bezoekers dienen zich te schikken naar de Statuten en het Reglement van Inwendige Orde
van RSYB.

7.4

Een winterligplaats, van 01 oktober tot 31 maart van het daaropvolgende jaar, kan aan het
geldende tarief aan een bezoeker worden toegekend.

Art. 8:
8.1

Verplichtingen van de havengebruikers

Leden dienen onder de vlag van RSYB te varen. De clubwimpel kan in het havenkantoor afgehaald worden. Op de spiegel van het schip dienen duidelijk de “bootnaam”, de initialen “RSYB”
en “Blankenberge” als thuishaven vermeld te worden, conform het Politie- en Zeevaartreglement van de Belgische territoriale wateren, de havens en stranden van de Belgische Kust
(K.B. 04/08/81 art. 7, 1 & 2).

8.2

De leden nemen kennis van de wijzigingen van de statuten en het Reglement van Inwendige Orde
via het clubtijdschrift of om het even welke berichtgeving uitgaande van RSYB.

8.3

Leden die deelnemen aan zeilevenementen dienen zich in te schrijven onder het lidmaatschap
van RSYB.

8.4

Leden die hun boot door een andere vervangen, dienen het secretariaat hiervan schriftelijk en
tijdig in kennis te stellen.

8.5

Leden die zonder geldige redenen twee opeenvolgende jaren niet hebben gevaren, kunnen bij
beslissing van de Raad van Bestuur de toewijzing van een ligplaats verliezen.
Onder varen wordt verstaan: regelmatig vaartochten en/of uitstappen te hebben onderrnomen
en/of aan wedstrijden te hebben deelgenomen.
Deze leden worden vooraf door de Raad van Bestuur gehoord.
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8.6

Elke ligplaatshouder is ertoe gehouden de ter beschikking gestelde infrastructuur conform het
principe van “de goede huisvader” en/of volgens de wetgeving te gebruiken. Alle anomalieën
vóór of ná gebruik vastgesteld, dienen gemeld te worden. Schade door misbruik of door nalatigheid dient te worden vergoed.

8.7

Leden die de haven met hun boot voor meer dan één dag verlaten, dienen het havenkantoorhiervan te verwittigen. Zij melden datum van vertrek (eventueel bestemming) en van terugkomst. Ze dienen het havenkantoor minimum 24 uur vóór hun terugkomst telefonisch te
verwittigen.
Indien het lid met zijn/haar schip eerder dan voorzien terug komt, kan hij/zij slechts aanspraak
maken op zijn/haar gewone ligplaats zodra deze vrijgegeven is, mocht deze bezet zijn.

8.8

Als bijboot kan geenszins beschouwd worden een vaartuig dat onderworpen is aan de Reglementering Pleziervaartuigen en die derhalve een vlaggenbrief of een immatriculatie nummerdient te hebben.
Bijbootjes dienen ten allen tijde aan boord van het moederschip gehesen te worden. In geen
geval mogen zij een belemmering zijn tot het afmeren van andere boten.

8.9

Varende schepen dienen hun snelheid aan te passen zodat hun doorvaart schade noch hinder
kan veroorzaken (Politie- en Scheepvaartreglement).

8.10 Het is verboden te vissen of te zwemmen in de haven.
8.11 Het is niet toegelaten in de haven brandstoffen te tanken of motoren langdurig te laten draaien.
8.12 Het is een lid verboden zijn toegewezen ligplaats aan derden over te dragen. Het verhuren,
onderverhuren, uitbaten in medebeheer is te aanzien als overdracht.
8.13 Het is de leden verboden hun ligplaats te gebruiken om zonder toelating enige vorm van exploitatie op basis van handelspraktijken uit te oefenen.
8.14 Voor het voeren van vlaggen, emblemen of kenmerken met publicitaire doeleinden is toelating
nodig. Uitingen van politieke of religieuze overtuiging zijn verboden.
8.15 Bij uit te voeren werken in de haven en op verzoek van het secretariaat dienen de eigenaars
hun boot binnen het gevraagde tijdstip te verplaatsen. Zo niet wordt dit uitgevoerd door de club,
op kosten en verantwoordelijkheid van de eigenaar.
8.16 Ieder lid dient de wijziging van zijn/haar persoonlijke coördinaten die relevant zijn voor de
RSYB, onmiddellijk aan het secreriaat te melden.

Art. 9:
9.1
9.2

Clubgeest, scheepsetiquette en veiligheid

De havengebruikers van RSYB dienen de vaarreglementen toe te passen en hun boot uit te
rusten met de nodige apparatuur en de verplichte veiligheidsuitrusting.
Elk schip moet goed onderhouden en veilig zijn, en volgens de regels van “goed zeemanschap”
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afgemeerd worden, met voldoende stootwillen en gepaste meertouwen.
9.3

Havengebruikers zijn er toe gehouden de belangen, de faam en de goede reputatie van RSYBte eerbiedigen en een gezonde clubgeest na te streven.

9.4

Havengebruikers dienen de rust van andere bemanningen te eerbiedigen.

9.5

De principes van de vlagvoering en scheepsetiquette moeten met gezond verstand toegepast
en geëerbiedigd worden.

9.6

Bijbootjes, trapjes, reglementaire elektrische kabels of andere materialen mogen nooit op de
steigers worden achtergelaten. Ankers en boegsprieten mogen de vrije doorgang op de steigers niet hinderen.

9.7

Ter bescherming van de oppervlaktewateren is het verboden vaste stoffen of niet toelaatbare
vloeibare stoffen zoals oliën, vetten, brandstoffen, en dergelijke in de haven te dumpen.

9.8

Het is niet toegelaten te fietsen of te barbecueën op de steigers.

9.9

Op de steigers dienen honden aan de leiband gehouden te worden.

Art. 10: Bevoegheden havenmeesters
10.1

Art. 11:
11.1

Richtlijnen door de havenmeesters gegeven dienen nauwgezet opgevolgd te worden. Overtredingen worden door de havenmeesters in hun logboek genoteerd, met vermelding van de
feiten, en aan het bestuur voorgelegd. Deze maakt hiervan melding op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur die de nodige besluiten of maatregelen dienaangaande
neemt.

Facturatievoorwaarden

De VZW zal voor de verrichte prestaties of afgenomen diensten maandelijks, driemaandelijks
of periodiek een factuur, met toepassing van de BTW, opstellen. Alle betwistingen over de gevorderde bedragen moeten aangetekend aan de VZW geprotesteerd worden binnen een termijn van 10 werkdagen vanaf de datum van verzending van de factuur. Na die termijn wordt de
schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.
Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een interest gelijk aan de intrestvoet overeenkomstig wet achterstand handelstransacties, te
rekenen vanaf de vervaldag met een minimum van 50,00 EUR. Daarnaast is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage
van 10% van het openstaand factuurbedrag eventueel verhoogd met rechtsplegingkosten. Dit
met een minimum van 80,00 EUR. In geval van niet betaling van bedragen die verschuldigd
zijn behoudt de VZW zich het recht voor 5 dagen na een per post aangetekend schrijven de
ligplaats te annuleren en dient het vaartuig de VZW te verlaten. Alle geschillen die mochten
rijzen omtrent de uitvoering of de interpretatie van deze factuur behoren tot de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.
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Art. 12: Eindbepalingen

Niets in dit Reglement van Inwendige Orde ontheft de eigenaar, de schipper of zijn bemanning
van de verantwoordelijkheid inzake de gevolgen van enige nalatigheid in de naleving van dit
reglement.
De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor de toepassing van onderhavig reglement toe
te passen volgens haar interpretatie.
Dit Reglement van Inwendige Orde, goedgekeurd op de vergadering van de Raad van Bestuur
van 16/06/2017, werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Statuten en vervangt
alle voorafgaande publicaties met ingang van 06/07/2017.

De secretaris, 								De voorzitter,
06/07/2017								06/07/2017
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VERKLARING OVER AFSTAND VAN VERHAALSRECHTEN
ATTEST VERZEKERING BURGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN BRAND
Tussen Royal Scarphout Yachtclub Blankenberge vzw, hierna te noemen RSYB vzw, en ondergetekende is
het volgende overeengekomen:
Ondergetekende verklaart jegens RSYB vzw afstand te zullen doen van zijn eventuele rechten op vergoeding van schade die aan het pleziervaartuig is ontstaan gedurende de tijd dat dit aan de zorg van RSYB vzw
is toevertrouwd.
Deze verhaalsafstand geldt voor schade ontstaan tijdens werkzaamheden gericht op het verslepen van
de boot naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden, onderhoudswerken aan de haveninfrastructuur,
baggerwerken, e.a. en waarvoor een verplaatsing van de boot bij ontstentenis of in afwezigheid van de eigenaar/schipper noodzakelijk is.
De ondergetekende verklaart uitdrukkelijk een aangepaste verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en
brand te hebben afgesloten voor zijn schip.
Een attest van het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brand dient jaarlijks bezorgd te worden aan RSYB vzw. Indien de geldigheid van dit attest verlopen is verbindt de ondergetekende
er zich toe om een nieuw attest te bezorgen aan RSYB vzw. Dit kan per gewone brief of per elektronische
post via info@scarphout.be
De ondergetekende verbindt er zich toe eenmalig een kopie van de verklaring van afstand van verhaal
te doen toekomen bij RSYB vzw en bij de eigen verzekeringsmaatschappij waar de boot voor schade is
verzekerd*.
Dit kan per gewone brief of per elektronische post via info@scarphout.be
*Bij wijziging van verzekeringsmaatschappij dient een nieuwe verklaring van afstand van verhaal opgesteld en toegestuurd te worden zowel naar RSYB vzw als naar de nieuwe verzekeringsmaatschappij.

Opgemaakt te:......................................................................

Gelezen en goedgekeurd: (eigenhandig te schrijven): .....................................................................................

