Clubreglement Windhaan VZW 2021
Dit reglement is van toepassing op iedereen die gebruik wil maken van de faciliteiten, de infrastructuur, de
watersportzone, alsook wil deelnemen aan activiteiten van Windhaan VZW.
Dit reglement dient steeds nageleefd te worden en kan te allen tijde aangepast worden. Het legt een aantal
afspraken vast en wijst u op belangrijke aandachtspunten die de goede werking van de watersportclub
bevorderen. Door het online indienen van uw inschrijvingsformulier of volstorten van uw lid- of liggeld
verklaart u de inhoud van dit reglement te kennen en dit na te zullen leven en te doen naleven door derden
die uw vaartuig en/of materiaal of dat van de club gebruiken.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en goede werking van de watersportclub. U kunt bij hen,
steeds terecht met uw vragen, bemerkingen, suggesties, ... bestuur@windhaan.be
A. Inschrijving
Alle inschrijvingen (lidmaatschap, verzekering, ligplaatsen, cursussen, …) gebeuren vooraf door het
invullen van een inschrijvingsformulier via onze website www.windhaan.be.
Ten laatste bij de eerste aankomst op het strand en voor het beoefenen van een (sport)activiteit of betreden
van de sportinfrastructuur moet elke sporter zich aanmelden bij het secretariaat om zich overeenkomstig de
bepalingen van dit clubreglement in te schrijven (indien dit niet vooraf online zou hebben plaatsgevonden).
Lidmaatschappen lopen van januari tot december.
Lid-, lig- en cursusgelden worden uitsluitend elektronisch op onze rekening (BE33 0682 3170 5846) betaald
met behulp van de betalingsmodule van het inschrijvingsformulier op onze website www.windhaan.be.
Overschrijvingen niet gekoppeld aan een volledig ingevuld en geconfirmeerd formulier op onze website
www.windhaan.be leiden niet tot inschrijving, verzekering noch tot lidmaatschap.
Domicilieovereenkomst is vereist om te kunnen genieten van het voordelige lidmaatschap tarief
wanneer meerdere gezinsleden zich samen inschrijven.
Als clublid(°) bekomt u:
*Lidkaart en het gebruik van de beschikbare infrastructuur
*Aansluiting bij de federatie Wind & Watersport Vlaanderen (WWSV)
*Verzekering L.O. & B.A. via de federatie (opgelet kitesurfen vereist supplementaire verzekering)
*Internationaal wedstrijd licentienummer
*Hulpverlening binnen onze mogelijkheden
*Korting bij de verhuur en op geselecteerde lessen
*Voordelen consumptiekaart
*Optie elektronische toegang, optie magazine ‘Varen’
*Kortingen in geselecteerde winkels
(°) Beachmembers zijn sympathiserende leden en verkrijgen enkel de voordelen van de consumptiekaart
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Het bestuur kan op ieder ogenblik een inschrijving weigeren. Bij discussie of geval van niet-naleving van
het reglement, kan het bestuur na overleg met het betrokken lid beslissen op het lidmaatschap in te trekken.
B. Verzekeringen
Leden zijn steeds verplicht een aparte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af te sluiten teneinde
gedekt te zijn voor de schade die ze toebrengen aan derden bij het beoefenen van sport.
De federatie verzekering is een aanvullende verzekering die pas zal tussenkomen als de eigen familiale
verzekering niet tussenkomt. Voor de deelname aan wedstrijden dienen de betrokken leden zelf de nodige
verzekeringen af te sluiten.
C. Specifieke regels eigen aan de verschillende sporttakken:
1.Zeilers:
Catamarans, monohulls en alle vaartuigen groter dan 2.5m (exclusief kajaks) moeten beschikken over een
registratiebrief (voorheen vlaggenbrief genaamd)
https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart_0/vaartuig/registratiebrief

Zeilers kunnen hun boot en zeilkist leggen op de aan hen toegewezen ligplaats. De boten moeten steeds
voldoende verankerd vastgemaakt worden (vooraan en achteraan). Deze verankering moet verwijderd
worden op het einde seizoen. De zeilkisten dienen steeds geplaatst te worden op voldoende hoogte
(schragen) zodat deze steeds zichtbaar blijven bij enorme zandophopingen. Zeilers dragen steeds een
zwemvest en een isothermisch pak in goede staat. Er dient rekening gehouden te worden met het maximaal
toegelaten aantal opvarenden overeenkomstig de homologatie indicatie van de betreffende boot. Bij
zeiltochten (buiten de zone van de club) is een meldingsplicht aan de beachmaster/bar en GSM verplicht.
Niet-exhaustieve lijst van aangepast middelen voor het versturen van noodsignalen, geldig in de kustzone
niet insteekzone zijnde (vanaf 1/4zeemijl=463m) en in de zeezone (1/2zeemijl=926m):
Een van de volgende middelen is wettelijk voldoende:
*Pyrotechnische middelen (rood of oranje), 2 stuks
*Waterdicht verpakte GSM
*VHF-toestel
*Personal Locator Beacon (PLB) (met ingebouwde GPS/GNSS en gebruik maken van de 406MHz
frequentie voor het zijnde van noodoproep en 121.5 MHz voor het begeleiden van de hulpdiensten).
***Windhaan VZW raadt zeilende leden een combinatie van minstens 2 droog verpakte vuurpijlen én GSM
(of VHF) én een zeilmes ALTIJD mee te hebben op het lichaam.
2.Kitesurfers:
Een lid die de kitesport beoefent, dient dit expliciet te melden op het inschrijvingsformulier om in te tekenen
op de verplichte extra verzekering.
Aanmeldingsplicht aan het secretariaat indien geen lid:
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*Naam en verzekeringsbewijs voorleggen, brevet voorleggen
*Intekenen op dagverzekering indien onverzekerd
Talis (=bewijs van verzekering) zichtbaar dragen
Lycra voor kiters. Lycra rood = beginner, lycra geel = zelfstandig
Kitesurfen enkel toegelaten volgens het groen-rood vlaggensysteem:
*groen = kitesurfen toegelaten met toezicht
*rood = kitesurfen niet toegelaten
*geen vlag = kitesurfen op eigen risico geen toezicht
Kitesurfen wordt ten stelligste afgeraden bij aflandige wind, doe het niet
Kitesurfen is toegelaten in de insteekzone en in de zeezone, dit tot maximaal 2 zeemijl in zee. In de oude
regelgeving was dit een halve zeemijl. Het is verboden te kitesurfen in de zwemzone en de daaraan
grenzende bufferzone en veiligheidszone.
Tussen zonsondergang en zonsopgang is het verboden te kitesurfen.
Welke uitrusting is verplicht?
Insteekzone: isothermisch pak
Kustzone en zeezone: isothermisch pak + zwem-,reddings- of impactvest + middel om noodsignaal uit te
sturen
Niet-exhaustieve lijst van aangepast middelen voor het versturen van noodsignalen, geldig in de kustzone
niet insteekzone zijnde (vanaf 1/4zeemijl=463m) en in de zeezone (1/2zeemijl=926m):
Een van de volgende middelen is wettelijk voldoende:
*Pyrotechnische middelen (rood of oranje), 2 stuks
*Waterdicht verpakte GSM
*VHF-toestel
*Personal Locator Beacon (PLB) (met ingebouwde GPS/GNSS en gebruik maken van de 406MHz
frequentie voor het zijnde van noodoproep en 121.5 MHz voor het begeleiden van de hulpdiensten).
***Windhaan VZW raadt kiteleden een combinatie van minstens 2 droog verpakte vuurpijlen én GSM (of
VHF) én een zeilmes ALTIJD mee te hebben op het lichaam.
Oplaten en neerlaten van de kites:
Gebeurt in de voorziene kitezone (zie blauwe borden). Alvorens een kite op of neer te laten moet de kiter
ervoor zorgen dat er een vrije zone van minstens de lengte van de lijnen in een halve cirkel downwind van
hem vrij blijft. Bij het neerleggen van de kite mogen de lijnen niet in de weg tussen het surf basis en het
water liggen, zodat er geen risico bestaat dat een voer- en/of vaartuig deze meeneemt. Zorg er steeds voor
dat de kite niet weg kan waaien en rol je lijnen op als je kite op het strand ligt. Kiteleash is verplicht.
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Boardleash is niet verplicht maar bij gebruik ervan is helm verplicht. In het algemeen gelden de
voorrangsregels als die voor windsurfers en kiters.
3.Surfers
Windsurfen is steeds toegestaan behoudens de wettelijke beperkingen en plaatselijke
politiereglementeringen. Het wordt echter ten zeerste afgeraden om alleen op het water te gaan. Surfers die
toch alleen het water opgaan of op momenten dat het niet toegestaan is, doen dit volledig op eigen risico en
eigen verantwoordelijkheid.
4.Strandzeilers - kitebuggy
Een lid die strandzeilen beoefent, dient dit expliciet te melden op het inschrijvingsformulier om in te
tekenen op de verplichte extra verzekering en deze in rekening te brengen.
Opgelet, indien ook kitesurfen beoefend wordt (door hetzelfde lid) selecteert men kitesurfen op het
inschrijvingsformulier omdat dit verzekeringstechnisch een hoger risico omvat.
Het plaatselijk politiereglement laat elke vorm van strandzeilen enkel toe buiten het badseizoen (badseizoen
= 15 juni tem 15 september) uitgezonderd vóór 10.00 uur en na 19.00 uur ter hoogte van de laagwaterlijn en
bij goede zichtbaarheid.
De minimumleeftijd om met de zeilwagens of kitebuggy alleen te zeilen is 12 jaar. Dragen van een helm is
verplicht. Hetzelfde geldt voor de kitebuggy's. Na het zeilen wordt de gebruikte zeilwagen afgespoeld en
teruggeplaatst op de plaats van de clubwagens. Samen met de helmen wordt alles terug op hun
oorspronkelijke plaats gelegd. Aan de gebruikers wordt gevraagd eventuele gebreken zo spoedig mogelijk
mee te delen aan het secretariaat. Het gebruik van de zeilwagens is op eigen verantwoordelijkheid. Het
bestuur is niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen. We herinneren er nog aan dat op het strand
"voorrang van rechts" de regel is en dus niet "bakboord gaat voor stuurboord".
D. Materiaal en voorzieningen
1.Alle geborgen materiaal moet door de toegetreden leden beveiligd worden tegen diefstal. Het bestuur van
de club kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele diefstal of schade. De
bergingen moeten steeds gesloten worden.
2.Respecteer het materiaal van de club, bewaak het materiaal en laat het nooit rondslingeren, breng het terug
en verwittig de beachmaster of een medewerker van de club. Vandalisme of diefstal riskeert uitsluiting uit
de club.
3.De club en alle accommodaties (zoals kleedkamers, douches, toiletten, bar, berging, ...) zijn gratis
toegankelijk voor leden van de club. Niet- leden, leden van een andere watersportclub of erkende
watersportvereniging die werden uitgenodigd, kunnen mits betaling gebruik maken van de voorzieningen.
4.Bij het betreden van de kleedkamers worden de gebruikers verzocht het overtollige zand buiten af te
spoelen. Bij het verlaten van de kleedkamers worden de gebruikers verzocht erop te letten dat ze geen
kledingstukken achterlaten en dat ze deze ruimten in een propere staat achterlaten. Het gebruik van de
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kleedkamers is voorbehouden aan de leden, cursisten of huurders van watersportmateriaal. Laat nooit
waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamers tijdens de watersportactiviteiten! Achtergelaten kleding
wordt verzameld en tijdelijk bewaard bij de verloren voorwerpen. Ten gepaste tijde kunnen verloren
voorwerpen verkocht worden.
5.Toegang en gebruik van de bar en terras zijn toegestaan aan de leden en bezoekers. De wet op het
alcoholgebruik is van toepassing in de bar.
6.De sanitaire voorzieningen zijn gratis toegankelijk voor de leden. De bezoekers worden verzocht de
bijdrage te betalen aan de bar alvorens gebruik te maken van de voorzieningen. Bij defect van douche of
toiletten, gelieve dit te melden aan de bar.
7.Hou steeds rekening met het getij: trek bij opkomend water de kite, surfplank of catamaran ver genoeg van
de waterlijn en leg de kite of plank ver genoeg van de waterlijn om plaats te ruimen voor andere leden die
op het strand toekomen.
8.Stadswater is voorzien op verscheidene plaatsen binnen de club, spoel enkel de voornaamste onderdelen
af.
9. Wagens en trailers mogen niet geparkeerd worden op de dijk. Uitsluitend laden en lossen is toegestaan.
Conform het verkeersreglement aub
10. Roken is strikt verboden in alle binnenruimtes van het watersportpaviljoen. Ook elektronische
rookmiddelen vallen hieronder.
E. Veiligheid en voorzorg
Iedereen die het water (of het strand) op gaat, moet er zich van bewust zijn dat zich bij elke tocht problemen
kunnen voordoen. Gelieve daarom volgende richtlijnen op te volgen:
1.Zorg allereerst dat alle materiaal steeds in orde is en kijk dit regelmatig na (niet enkel bij het begin van het
seizoen). Controleer of alle onderdelen goed bevestigd zijn en de kite lijnen in orde zijn.
2.Raadpleeg de algemene weersvoorspellingen en kijk de weerberichten na op ons
uithangbord/meteoscherm in de club, vooraleer te vertrekken.
3.Alle watersporters zijn verplicht een zwemvest te dragen. Het is aangewezen een GSM toestel in een
waterdichte verpakking mee te nemen op zee.
4.Surfers, kiters en zeilers dragen steeds een isothermisch pak in goede staat.
5.Strandzeilers zijn verplicht een helm te dragen.
6.Hou rekening met de stroming.
7.Respecteer de insteekzones.
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Plannen met de aanduiding van de insteekzones in zee en reglementen dienen nageleefd te worden
https://www.afdelingkust.be/nl/insteekzones-watersport-0
De indeling van de insteekzones in De Haan is terug te vinden op volgende link:
https://www.afdelingkust.be/sites/default/files/atoms/files/plan-De-Haan-300dpi.pdf
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Blijf bij het uitvaren of binnenvaren weg van de zwemzone en de bufferzone. De zone tussen de gele en de
rode boeien dient als bufferzone tussen de watersportinsteekzone en een zwemzone. De zwemzone bevindt
zich zuidwest van de gele boeien en is verboden zone voor onze watersporten.
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Om in de drukke zomerperiode onze insteekzone zo overzichtelijk en veilig mogelijk te houden stellen we
volgende praktische indeling voor. Deelnemers van elk van deze sporten sporen we aan deze aanbevelingen
in acht te nemen:

Op zee gelden de gebruikelijke voorrangsregels. Ieder lid wordt verondersteld deze en alle relevante en
actuele wetgeving te kennen en na te leven. De club kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld
worden voor eventuele schade en ongemakken die het niet naleven van de wetgeving door de leden met zich
laat meebrengen.
8.Probeer zoveel mogelijk in het zicht te blijven van uw Beachclub! Kitesurfen is toegelaten in de
insteekzone en in de zeezone, dit tot maximaal 2 zeemijl in zee. In de oude regelgeving was dit een halve
zeemijl. Het is verboden te kitesurfen in de zwemzone en de daaraan grenzende bufferzone en
veiligheidszone.
9.Geef in alle omstandigheden voorrang aan de kite-, zeil- en surfschool, men weet nooit of de leerlingen
alles onder controle hebben, daarenboven, u hebt het zelf ook ooit moeten leren.
10.Zwemmen is absoluut verboden voor de club, een zwemzone bevindt zich links van de insteekzone,
aangeduid met de gele boeien.
11.Waarschuw uw kennissen en familie of andere genodigden over de voormelde veiligheidsvoorschriften!
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12.Hou het strand netjes, vuil wordt door niemand getolereerd. De meeste vuilniscontainers bevinden zich
rondom het clubhuis: deponeer het zwerfvuil in de voorziene containers. Sorteer aub.
13.Honden dienen aan de leiband gehouden te worden, hou rekening met de reglementering van gemeente
De Haan (oa. verbod in de zomer, poepzakjes, ...).
14.Barbecue op het strand tussen de boten niet toegelaten, enkel mits expliciete toelating bestuur en club
barbecue.
15.Drankkaartkorting is voor persoonlijk gebruik, met name voor personen die aangesloten clublid zijn.
16.Honden dienen in en rond het clubgebouw aan de leiband gehouden worden.
17.Omwille van hygiënische redenen vragen we honden niet op (lounge) banken en kussens te laten
plaatsnemen.
18.Bij deelname van wateractiviteiten wordt aangenomen dat men voldoende kan zwemmen. Schriftelijke
en mondelinge melding verplicht door deelnemer (of verantwoordelijken van de deelnemer) indien men niet
of niet voldoende kan zwemmen. Deelname op eigen risico.
19. Watersporten is enkel toegelaten tussen zonopgang en zonsondergang. Dit geldt voor golfsurf, stand-up
paddle, kayak, catzeilen, kitesurfen, windsurfen (niet exhaustieve lijst)
20.Picknicken of eigen drank nuttigen op terrassen of lounge enkel mits expliciete toelating bestuur.
F. Locker verhuur
1.De lockers zijn uitsluitend beschikbaar voor leden.
2.Het bestuur van Windhaan VZW kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden bij
eventuele diefstal of schade.
3.De lockers moeten steeds gesloten worden door de huurder.
4.Het onderverhuren van lockers of onderlinge overdracht van lockers is verboden. Alle
verantwoordelijkheid valt op de huurder.
5.Materiaal dat in aanmerking komt om opgeborgen te worden beperkt zich tot watersportmateriaal zoals
zeil-, windsurf-, kitesurf- en golfsurfmateriaal.
6.Het totale opgeborgen gewicht mag maximaal 50 kg bedragen
7.Het is verboden brandgevaarlijke producten/vloeistoffen op te slaan. Verboden flessen op te slaan die
onder hoger dan atmosferische druk staan.
8.De volledige kooiruimte wordt structureel onderhouden door Windhaan VZW en daar horen
onderhoudswerkzaamheden bij. In functie hiervan kan het bestuur ten alle tijden vragen aan de huurders om
hun kooi tijdelijk te ontruimen. In geen geval worden bijgevolg huurgelden (gedeeltelijk) terugbetaald.
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9.De huurder is zelf verantwoordelijk voor de netheid van de gehuurde locker.
10.Indien het huurgeld niet op 1 februari betaald werd, komt de locker beschikbaar voor anderen.
11.Lockers worden pas in gebruik genomen na integrale betaling huurgeld.
12.Huurders van een locker uitgerust met een cilinderslot betalen eenmalig €25 voor hun slot, dit bedrag is
niet terugvorderbaar.
13.De lockersleutels en het cilinderslot moeten steeds vrij van zand en zeewater gehouden worden. Smeren
van het slot met behulp van oliën zal de situatie verslechteren met uiteindelijk de noodzaak van vervangen
slot ten gevolg (voor rekening van de huurder).
13.Het bestuur van Windhaan VZW heeft het recht om ten alle tijden huurders hun locker te ontzeggen bij
overtreding of niet naleven van één van bovenstaande artikelen. De storting van de lockerhuurgelden geldt
eveneens als een akkoordverklaring met het reglement.
G. Jetski - jetscooter - rib's - kleine gemotoriseerde pleziervaartuigen
Windhaan biedt transport van en naar de insteekzone
-Seizoen: €250 inclusief douches en sanitair(1)
-Dag: €25 inclusief douches en sanitair(2)
(1)Het seizoen tarief is enkel mogelijk in combinatie met lidmaatschap Windhaan i.e. alle verantwoordelijke
gebruikers dienen lid te zijn van Windhaan + akkoord en naleving algemeen clubreglement en specifieke
voorschriften(3)
(2)Het dag tarief (indien meer dan 1 persoon, €5 toeslag per persoon) is enkel mogelijk mits akkoord en
naleving algemeen clubreglement en specifieke voorschriften(3)
(3)Specifieke voorschriften:
-Windhaan voorziet tractordienst uitsluitend tijdens de openingsuren en tijdens het watersportseizoen (vanaf
aanvang Paasvakantie tot 15 oktober) om de jetski/waterscooter/motorboot van en naar de waterlijn te
transporteren
-maximum 3 bewegingen per dag inbegrepen in het tarief (€5 per extra handeling)
-vlaggenbrief, BA, wettelijk in orde
-waarborg (paspoort of gsm) bij gebruik sleutel slagboom
-auto mag zich enkel tijdens het lossen/laden op de zeedijk bevinden
-in en uitvaren insteekzone in rechte lijn met aangepaste snelheid (max 15km/h) mits voldoende afstand van
derden
-insteekzone jetski/ribs is voorzien ten westen van Windhaan VZW zie grondplan (zie grondplan)
-registratie voor jetski/waterscooter/motorboot en de verantwoordelijke gebruiker(s) verplicht bij ons
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secretariaat
-gelezen en goedgekeurd algemeen clubreglement door alle verantwoordelijke gebruikers

H. Elektronische toegang watersportgebouw
Elektronische toegang is strikt persoonlijk en als gebruiker ga je akkoord met de voorwaarden:
-Elektronische toegang is enkel te gebruiken door Windhaan leden (beachmember lidmaatschap volstaat
niet, enkel volwaardige federatieleden kunnen beroep doen op deze dienst).
-Toegang verlenen aan derden is strikt verboden.
-Als gebruiker van de elektronische toegang ga je akkoord dat uw persoonlijke bewegingen gevolgd worden
door middel van de logging en camera bewaking.
- Als gebruiker van de elektronische toegang word je geacht te handelen als ‘goede huisvader’: deuren te
sluiten, lichten te doven en ruimtes netjes achter te laten.
-Bij verlies van een elektronische toegangssleutel moet ons secretariaat op de hoogte gebracht worden zodat
wij de toegang kunnen deactiveren van deze sleutel.
-Windhaan VZW wenst gebruikers van elektronische toegang nadrukkelijk te wijzen op hun voorgaande
verantwoordelijkheden.
-Inbreuken van deze specifieke voorwaarden of andere clubreglementen, laten het bestuur toe, na
communicatie, deze dienst gedeeltelijk, tijdelijk of definitief uit te schakelen.
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