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11..  IInnlleeiiddiinngg  

Het reglement is voor alle leden van Windsurfclub Beekse Bergen bestemd. Het is een 
handvat en een naslagwerk voor alle sociale en commissie gerelateerde regels en afspraken. 
Het is een dynamisch document waardoor aanvullingen en aanpassingen altijd mogelijk zijn. 
 
Naast dit reglement kent de vereniging ook statuten. Dit is een statisch document met vooral 
veel officiële regelgeving en vormt de basis voor ‘Rulez and Regulations’.   
 
De cultuur binnen de vereniging is los en jong. Vandaar ook dat de gebruikte taal in dit 
boekwerk enigszins jofel te noemen is. In sommige gevallen ontkomen we echter niet aan 
officieel taalgebruik, om het toch serieuze karakter van de afspraken te waarborgen. 
 
Het is het van groot belang dat de mondeling afgesproken regels een zwart-wit karakter 
krijgen. Dit vanwege het feit dat de vereniging de laatste jaren een flinke groei heeft 
doorgemaakt en er steeds meer leden gebruik maken van de faciliteiten. Het is niet de 
bedoeling een strak georganiseerde club weg te zetten, want dat zou menig clublid alleen 
maar afschrikken. De charme van Windsurfclub Beekse Bergen is waarschijnlijk ook dat er zo 
veel kan en mag, en dat is geaccepteerd. Maar we kunnen op deze manier aantonen dat er 
achter het soms ongeorganiseerde zooitje, een daadwerkelijk gedachte zit. Regels waar we 
op kunnen terugvallen. 
 
Deze versie is op de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en als “Bijbel” verkozen. Het 
oude reglement, wat dateert uit 1979, komt hiermee te vervallen. 
 
Normen en waarden 
Windsurfclub Beekse Bergen heeft de volgende normen een waarden hoog in het vaandel: 
 

Respect, sportiviteit, eerlijkheid, humor en vertrouwen. 
 
Respect 
Het mag duidelijk zijn dat eenieder respect heeft voor elkaar en voor hetgeen hij/zij doet. Het 
maakt niet uit hoe vaak iemand per jaar op de surfplank staat of hoeveel iemand voor de club 
doet. “Iemand in zijn waarde laten” is een populaire maar zeer zeker op de vereniging 
geldende regel. 
 
Sportiviteit 
We komen bij elkaar in verenigingsverband om in eerste instantie met de windsurfsport bezig 
te zijn. Sportiviteit behelst echter ook een hoop in de relationele sfeer. 
 
Eerlijkheid 
We hebben als vereniging allemaal één doel voor ogen en dat is het positief uitdragen van 
het windsurfen. De vereniging acteert niet uit een winstoogpunt; één en ander geschiedt op 
een rechtvaardige manier. Eerlijkheid doelt ook op de omgang van de leden met elkaar. Het 
betekent, in geval van je spullen aan iemand verkopen, de koper niet voor het lapje houden. 
Het betekent ook beloftes nakomen. 
 
Humor 
We blijven een vereniging waar iedereen vrije tijd doorbrengt en natuurlijk is het de bedoeling 
dat leden en vrijwilligers plezier hebben. Dat gaat natuurlijk vaak gepaard met een lach of een 
knipoog.  
 
Vertrouwen 
Gezien het feit dat we met veel, en vooral ook jonge leden een bedrijf runnen, is vertrouwen 
een kernwoord. We moeten er vanuit kunnen gaan dat iedereen in ieder geval doet wat hij 
belooft en het voortbestaan van de windsurfclub hoog in het vaandel heeft. 
Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat er zuinig wordt omgesprongen met 
eigendommen; die van henzelf, die van anderen en die van de club. 
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22..  HHeett  LLiiddmmaaaattsscchhaapp  

2.1 Inschrijfformulier 

Nieuwe leden krijgen een inschrijfformulier en moeten dit zo volledig mogelijk invullen en 
opsturen naar de ledenadministratie. Een lidmaatschapsaanvraag kan door het bestuur 
worden afgewezen. De aanvrager heeft het recht van beroep op de Algemene 
Ledenvergadering. Dit beroep moet worden ingediend door middel van aangetekende brief 
gericht aan de secretaris van de vereniging. De secretaris van de vereniging plaats een 
dergelijk beroep op de agenda van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, 
bijeengeroepen zoals bepaald in Artikel 11 van de statuten. In de Algemene 
Ledenvergadering worden ideeën gehoord en beslissingen genomen door het bestuur of 
desgewenst de appellant, met de meerderheid van stemmen. 
Alle bestaande leden krijgen een inschrijfformulier na de Algemene Ledenvergadering waarop 
alle gegevens zijn ingevuld die bij de ledenadministratie bekend zijn. 
Wanneer de gegevens onjuist zijn, wordt het lid verzocht deze te verbeteren en het 
inschrijfformulier met de juiste gegevens in te sturen naar de ledenadministratie 
wscbbadmin@gmail.com 

2.2 Lidmaatschap 

Een lidmaatschap duurt van 1 januari tot en met 31 december. 

2.3 Lidmaatschapsvormen en tarieven 

De hoogte van de tarieven worden jaarlijks in de Algemene Leden Vergadering vastgesteld. 
Voor de actuele tarieven verwijzen wij naar het inschrijfformulier van het lopend jaar. 
 
Clublid           
Dit is het standaard lidmaatschap voor de eerste leden van één gezin.   
Per adres is één Clublid verplicht. Meerdere Clublidmaatschappen op één adres zijn natuurlijk 
ook mogelijk. 
 
Donateur          
Een tweede lid van een gezin kan donateur worden. 
Donateurs zijn diegenen die gebruik willen maken van de accommodatie van de Windsurfclub 
en/of willen surfen. Donateurs hebben geen stemrecht in de ledenvergaderingen. 
 
Kind          
Kind tot en met 9 jaar is gratis lid van de vereniging, mits ze geen les nemen. Surft met eigen 
materiaal onder toezicht van ouder       
   
Combilid          

 Vanaf 16 jaar 
 Je mag gebruik maken van het surfmateriaal van de vereniging (uiteraard onder 

voorbehoud van het reglement van gebruik van spullen van de club). Houd er wel 
rekening mee dat op zondag tussen 11 en 16 uur veel van het surfmateriaal gebruikt 
wordt voor de Rookielessen. 

 Bij voldoende belangstelling worden er enkele keren per jaar een combi-opfrisdag  
(= lesdag) georganiseerd waaraan je kunt deelnemen. 

 
Introducé(e)(s) 
Elk lid mag een introducé(e) één keer meenemen. Als hij/zij een tweede keer de club wil 
bezoeken, is het de bedoeling dat deze persoon lid wordt. 
  

mailto:wscbbadmin@gmail.com
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Rookielid 
De basisregel is de leeftijd: alle kinderen van 10 tot en met 15 jaar zijn Rookies. Alle Rookies 
mogen deelnemen aan alle alternatieve (jeugd) activiteiten die door de vereniging worden 
georganiseerd. Een kind kan Rookie worden als zij/hij bij aanvang van het seizoen 10 jaar is. 
Hij/zij stroomt in principe uit het Rookietraject in het jaar waarin hij/zij 16 wordt.  

 Rookielidmaatschap:         
Bij een Rookielidmaatschap, is minstens één Rookieouderlidmaatschap verplicht. 

 Gebruik materiaal van de vereniging bij Rookielidmaatschap:   
Een Rookielid kan gebruik maken van het materiaal van de vereniging. De ouder (of 
verzorger) kan tegen borg een sleutel krijgen van het combihok en is hiervoor 
verantwoordelijk. 

 Rookieles, exclusief lesmateriaal, rookieboekje en examengeld:   
Een Rookielid mag deelnemen aan het lesprogramma van de Jeugdcommissie. De 
lessen worden gegeven op zondagochtend en zondagmiddag. Voor inhoud en 
opbouw wordt u verwezen naar de Jeugdcommissie. Er zijn een beperkt aantal 
plaatsen in de les beschikbaar. 

 Rookieouderlidmaatschap:       
 Een Rookieouder surft niet. Als de ouder wil surfen met eigen materiaal, moet deze 

donateur worden, wil deze surfen met clubmateriaal, dan is een combilidmaatschap 
nodig. 

 

Studentenkorting: 
Het enige lid dat surft en nog studeert  
krijgt een korting op het gewone lidmaatschap van €30,-     

 
Berging en Stalling: 
Het is mogelijk om je eigen surfmateriaal in de berging te stallen. Hiervoor moet een 
vergoeding betaald worden. Zie het inschrijfformulier voor de tarieven. Bij meer dan 1 
ligplaats krijg je korting. Voor planken, masten en zeilen geldt hetzelfde tarief. 
Surftrailer (leeg) en boot kunnen alleen op aanvraag en gestald worden. Er is maar een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
 
Windsurfles: 
Onder begeleiding van een gediplomeerd instructeur worden de beginselen van het 
windsurfen, in groepjes van minimaal 2 en maximaal 4 personen, onder de knie gebracht. 
Deze lessen zijn altijd op afspraak (en afhankelijk van beschikbaarheid van de 
surfinstructeur). Neem je eerst les en word je daarna lid, dan krijg je het betaalde lesgeld 
terug. 
 

 2 uur les en gebruik van materiaal       
 2 uur les op eigen materiaal        

 
Sleutels: 
Wil je buiten de openingstijden gebruik maken van de kleedkamers, dan kun je een sleutel 
verkrijgen voor de toiletten en douches en plankenberging. 
Combileden kunnen ook een sleutel voor het combihok verkrijgen. 
Voor alle sleutels geldt dat je een borg betaald. Bij beëindiging van het lidmaatschap of indien 
je geen gebruik meer maakt van het combihok waar de materialen van de windsurfclub 
liggen, dient u de sleutel(s) in te leveren, je ontvangt dan de borg retour. Zie het 
inschrijfformulier voor de actuele tarieven. 
 
Strand & Speelland en Safaripark Beekse Bergen: 
Aangezien onze vereniging zich bevindt binnen de hekken van Strand & Speelland, is ieder 
lid verplicht in het bezit te zijn van een Beekse Bergen windsurfclub abonnement.  
De kosten hiervan zijn in de contributie inbegrepen. Dit abonnement voorziet niet in toegang 
tot Strand & Speelland BB en Safaripark BB. Je moet deze zelf ophalen bij de receptie van 
Speelland Beekse Bergen, na overleggen van pasfoto’s. Je kunt daar ook de persoonlijke 
slagboompas krijgen. 
 

Ledenadministratie : wscbbadmin@gmail.com. 
Website: www.bbsurfer.com   E-mail: info@bbsurfer.com 

mailto:wscbbadmin@gmail.com
http://www.bbsurfer.com/
mailto:info@bbsurfer.com
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2.4 Adreswijziging en andere wijzigingen 

Geef een adreswijziging en/of andere wijzigingen aangaande het lidmaatschap tijdig door aan 
onze ledenadministrateur (zie adres par. 2.1). 

2.5 Einde lidmaatschap 

Het lidmaatschap en het recht op een ligplaats in de plankenberging eindigt: 
a. door overlijden; 
b. door opzegging van het lid; 
c. door opzegging van de vereniging; 
 
Wanneer een lid niet aan de voorwaarden van het reglement voldoet kan opzegging namens 
de vereniging geschieden. Voorts aan de vereisten wanneer een lid zijn verplichtingen jegens 
de vereniging niet nakomt; alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschied schriftelijk aan de ledenadministrateur 
uiterlijk 1 maand voor de aanvang van het nieuwe jaar. 
Opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur door 
ontzetting; 
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. 

2.6 Betaling 

Leden die niet voor 1 mei van het nieuwe verenigingsjaar aan hun financiële verplichtingen 
ten opzichte van de vereniging hebben voldaan, kunnen door het bestuur worden geschorst. 
Van deze schorsing wordt het lid schriftelijk op de hoogte gesteld. Door het bestuur wordt 
bepaald wanneer de schorsing wordt opgeheven. Als iemand na 1 juni nog niet aan zijn 
financiële verplichtingen heeft voldaan, verliest hij het lidmaatschap, tenzij het bestuur anders 
beslist. 

33..  BBeeeekkssee  BBeerrggeenn  

3.1 Te gast 

We moeten ten alle tijden onthouden dat we gebruik maken van de faciliteiten van de Beekse 
Bergen. We moeten ons dan ook als gasten blijven gedragen en passen ons aan hun regels 
aan. Op dit moment hebben we een goede relatie en het is essentieel voor het bestaan van 
de club dat we dat zo behouden. Een individu heeft niet het recht het voor alle anderen te 
verpesten. Sancties, eventueel in overleg met de Beekse Bergen, zullen niet worden 
geschuwd. 

3.2 Abonnement 

Elk lid van Windsurfclub Beekse Bergen dient te zorgen voor een abonnement van de Beekse 
Bergen. Deze is te verkrijgen bij de receptie van Speelland De Beekse Bergen. De kosten 
hiervan zijn inbegrepen in de contributie. Bij de receptie kun je gratis een slagboompasje 
verkrijgen dat toegang geeft tot het clubgebouw voor het laden en lossen van surfspullen. 
De portier aan de slagboom heeft het recht je de toegang tot het park te verbieden wanneer 
je niet in het bezit bent van een abonnement. 

3.3 Avondtijd 

Alle leden van de windsurfclub moeten om 23:00 van het park af zijn. Bij speciale 
gelegenheden (bijvoorbeeld feesten) kan hierop een uitzondering ontstaan, maar dan moet 
een en ander via het bestuur naar de Beekse Bergen en de beveiliging zijn gecommuniceerd. 
Iedereen moet met zekerheid, zonder uitzonderingen, voor zonsondergang en uiterlijk om 
22:00 van het water af zijn. Vanaf deze tijd mag er ook niet meer gezwommen worden. 
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44..  CClluubbggeebboouuww  

4.1 Toegang 

Het is elk lid van Windsurfclub Beekse Bergen toegestaan zich de toegang tot het 
clubgebouw te verlenen. Men kan met de sleutel, (verkregen door borgbetaling aan de 
ledenadministratie,) de kleedruimtes, douches en toiletten betreden. Alleen leden van de 
barcommissie en enkele bestuursleden hebben een sleutel die leidt naar het bargedeelte. 

4.2 Orde en netheid 

Uiteraard is het de bedoeling dat men na gebruik van de faciliteiten alles weer naar behoren 
achterlaat, zodat een andere gebruiker niet in een puinhoop terechtkomt. 
Daarnaast staat het iedereen vrij, naast de gebruikelijke grote schoonmaakdag en klusdag 
eens de bezem of poetsdoek ter hand te nemen. 
Wanneer de douche is gebruikt, moet de gebruiker er even de trekker doorheen halen. Spoel 
ook even je voeten af voordat je naar binnen gaat. 

4.3 Achtergelaten spullen 

Achtergelaten materialen zullen door de vrijwilligers opgeruimd worden en tijdelijk bewaard. 
Men wordt verzocht ordelijk om te springen met eigen spullen. Het achterlaten van 
eigendommen in het clubgebouw behoort tot de eigen verantwoording. Neem waardevolle 
spullen dan ook altijd mee en sluit bij het verlaten altijd het gebouw af als er niemand achter 
blijft. 

4.4 Verdwenen eigendommen 

Het verdwijnen of beschadigd raken van eigendommen in en om het clubgebouw berust niet 
op de verantwoordelijkheid van de vereniging of het bestuur. Iedereen wordt verzocht bewust 
met eigen materialen, maar zeker ook met die van anderen om te gaan. 
 

55..  VVeeiilliigghheeiidd  

Het belangrijkste 
Ga nooit alleen surfen. Zorg altijd dat er iemand anders aanwezig is. Dit kan ook op de kant 
zijn. Zorg er voor dat je op elk moment zelfstandig terug naar de kant kan komen. Ga er dus 
niet van uit dat je vader je wel komt halen als je niet terug kan komen, dat je vriend je wel 
even terug brengt als je een mast breekt of dat iemand je wel ophaalt als je met een 
gebroken giek in het water ligt. Wees dus niet afhankelijk van anderen, misschien zijn zij wel 
niet in staat om je te helpen terwijl je er wel op gerekend hebt. Jij bent zelf verantwoordelijk!  
 
Zorg dat je materiaal in orde is. Geen scheuren in mast of giek, touwtjes niet half door 
gesleten? Geloof me, ze breken altijd midden op het meer…. 
 
Water en weer 
Om de kansen op een ongelukje tot het minimum te beperken, volgen hierna een aantal 
regels.  
Informeer voordat je gaat surfen naar het weer. Belangrijke zaken zijn:  
1.Windkracht. Ga niet bij windkracht 8 surfen als beginner. 
2.Windrichting. Ga niet met aflandige wind surfen als je niet veel ervaring hebt! Je kan dan 
moeilijk terug komen!  
3.Temperatuur. Zorg bij koudere temperaturen voor een goed pak.  
4.Onweer. Onweer en surfen gaan erg slecht samen.  
5.Windstoten. De wind kan onverwachts toenemen, ben je hier op voorbereid?  
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66..  BBaarr  

6.1 Toegang 

Het bargedeelte mag alleen worden betreden wanneer er iemand van de barcommissie 
aanwezig is. Deze is namelijk ook verantwoordelijk voor het juist achterlaten en afsluiten van 
de bar.  

6.2 Openingstijden 

De officiële openingstijden van de bar in het hoogseizoen zijn: 
 Woensdagavond als er clubavonden zijn 19.00 – 23.00 
 Zaterdag alleen als er een activiteit is 12.30 – 17.00 
 Zondag      10.30 – 17.00 
 Eventuele feesten of speciale gelegenheden (nieuwjaarsreceptie, evenementen) 

Besluit de barman naast deze genoemde tijdstippen de bar te openen, dan is dat op zijn 
verantwoording en gelden alle regels die op een normale barroosterdag ook gelden. 

6.3 Pinautomaat 

Sinds 2001 zijn we voor betalingen aan de bar overgestapt op elektronisch betalen middels 
de chipknip. Het op deze manier betalen is in 2013 vervangen door een veel modernere 
pinautomaat. Omdat we met veel vrijwilligers werken kan er niet meer met contant geld 
betaald worden. Beschrijving hoe het pinapparaat werkt ligt op de bar. 

6.4 Niet-leden 

Wij mogen geen bardiensten verlenen aan niet-leden, tenzij het een introducé(e) betreft van 
iemand die wel lid is (zie laatste punt par. 2.3) . Met de Beekse Bergen is afgesproken dat 
verblijfsgasten en andere recreanten gebruik moeten maken van de faciliteiten en 
voorzieningen van de Beekse Bergen.  

6.5 Televisie video kijken in het clubgebouw 

Niet surf-gerelateerde beelden, privé tv- of video worden normaalgesproken niet in het 
clubgebouw bekeken. Een uitzondering op deze regel kan ontstaan wanneer aan elke 
aanwezige toestemming is gevraagd.  

6.6 Drank- en Horecawet 

Wij nemen de nieuwe Drank- en Horecawet van 1 januari 2014 in acht. Op onze vereniging 
wordt geen sterke drank geschonken (>15% alcohol of meer). Zwakalcoholhoudende 
dranken, zoals bier en wijn, (<15% alcohol) mogen alleen geschonken worden aan personen 
die de leeftijd hebben bereikt zoals in de wet voorgeschreven. De barman mag indien nodig 
om legitimatie vragen. 
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77..  PPllaannkkeennbbeerrggiinngg  

7.1 Juiste plaats? 

Het komt nogal eens voor dat er planken van leden niet op de juiste plaats liggen, 
bijvoorbeeld één plek hoger of lager. Het geeft problemen als de ledenadministratie de 
plankenberging gaat indelen en een lege plaats bezet blijkt te zijn. Zonder toestemming van 
de ledenadministratie mag er niet van ligplaats verwisseld worden. 
Surfplanken of ander materiaal dat zonder toestemming van de ledenadministratie in de 
berging op een plaats ligt waar geen liggeld voor betaald is worden verwijderd. 

7.2 Misbruik 

Bij misbruik, in welke vorm dan ook, wordt een betreffende surfplank of elk ander materiaal 
onmiddellijk uit de berging verwijderd. 

7.3 Dragers 

De dragers waar de planken op liggen zijn niet bedoeld om op te staan, want deze kunnen 
dan afbreken.  

7.4 Opgetuigd 

Het is niet de bedoeling opgetuigde spullen in de berging te stallen. Dit belemmert de 
doorgang voor andere leden. Opgetuigde spullen worden verwijderd. Alleen in 
uitzonderingsgevallen, en na toestemming van het bestuur kan er worden afgeweken van 
deze regel. 

7.5 Afsluiten 

Verwittig jezelf ervan, bij het verlaten van het terrein of bij het gaan surfen (ook op de plas 
van de Beekse Bergen zelf), dat de plankenberging goed afgesloten wordt, wanneer je deze 
hebt geopend. Draag de verantwoording tot afsluiten over aan een ander, als deze nog in de 
berging moet zijn. 
Laat de deur van de plankenberging en van het clubgebouw nooit onbeheerd open. 
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88..  CCoommbbiihhookk  eenn  ccoommbbiimmaatteerriiaaaall  

8.1 Sleutel combihok 

Combi en Rookie-leden die toestemming hebben van de Jeugdcommissie zijn in het bezit van 
een sleutel van het combihok.  

8.2 Windsurfmateriaal van de vereniging 

Combileden en Rookie-leden zijn de enige leden die gebruik mogen maken van het 
windsurfmateriaal van de vereniging (=combimateriaal). Onder begeleiding van een 
instructeur worden de spullen ook gebruikt door cursisten. Na gebruik dient men alle spullen 
correct weer op te bergen. 
Mocht er onverhoopt schade zijn ontstaan aan de spullen dan dient de gebruiker dit zo snel 
als mogelijk te melden aan het bestuur of aan een vrijwilliger van de Jeugdcommissie. 
 
Algehele regel voor wat betreft het gebruik van het materiaal: wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt (reserveren is niet mogelijk)! 
 
Combileden mogen spullen meenemen naar ander water dan de Beekse Bergen. Er zijn 
hiervoor een beperkt aantal planken beschikbaar. Welke dat zijn, is op de planken 
aangegeven. Verder mogen de combileden 1 zeil per plank meenemen; alle zeilen mogen 
mee, behalve de nieuwe. 
 
De spullen mogen niet meegenomen als er Rookielessen zijn. Normaalgesproken op zondag. 
 
Op clubevenementen (van tevoren op de kalender bekend gemaakte data) mag de helft van 
het materiaal meegenomen worden. Dit betekent dus ook dat de JC niet structureel met de 
Rookies naar de Grevelingen kan. 

99..  TTrraaiilleerrss  

Het stallen van eigen trailers en bootjes is beperkt. In overleg met Beekse Bergen is besloten 
dat er vanaf 2005 geen nieuwe bootjes of trailers meer bij mogen komen.  
Het tarief is gelijk aan het tarief van de 1

e
 ligplaats in de berging en bovendien dient er per 

plank in de trailer het normale plankenbergingstarief betaald te worden. 
 
De club beschikt over eigen trailers. Alle leden mogen hier van gebruik maken. De trailers 
liggen aan een ketting met een hangslot. De sleutel van het clubgebouw past op dit hangslot. 
Bij bepaalde activiteiten zijn de trailers niet vrij beschikbaar. Dit is onder andere tijdens 
clubweekend en bij georganiseerde grootwater dagen. Informeer bij twijfel even bij het 
bestuur. 

1100..  TTeerrrraass  

Elk lid mag gebruik maken van het terras voor het clubgebouw en de terrasstoelen. Het is 
zaak dat na gebruik alles opgeruimd en netjes wordt achtergelaten. 
 

1111..  CCoommmmiissssiieess  eenn  bbeessttuuuurr  

11.1 Bestuur 

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de 
ledenadministrateur en de commissievertegenwoordiger. 
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het behartigt de zaken van de 
vereniging in de meest uitgebreide zin, zorgt voor naleving van de statuten en het reglement 
en voert de besluiten van de voorstellen die worden aangedragen in de algemene 
ledenvergadering uit. 
De bestuursleden worden door de stemgerechtigde leden in de Algemene Ledenvergadering 
gekozen. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. De aftredende 
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
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11.2 Bar Commissie 

Voor openingstijden en algemene informatie zie par. 6.2. 
 
Een paar regels voor de barcommissieleden: 

 Periodiek wordt er een barrooster gemaakt. 

 Elke barcommissielid heeft een sleutel die toegang geeft tot het bargedeelte. 

 Als een barmedewerker op één van de ingeroosterde dagen niet kan, dan regelt deze 
zelf vervanging. 

 Op de deur van de bar hangt een “presentielijst”; de dienstdoende barmedewerker 
tekent in als hij aanwezig is. 

 Als een barmedewerker in één kwartaal niet komt opdagen zonder iets van zich te 
laten horen of zonder dat hij vervanging heeft geregeld, dan moet hij de sleutel 
inleveren. 

 Bij mooi weer moet de barman het terras buiten zetten. 

 Op het einde van de dag dient de computer, de muziek, de TV en het pinapparaat 
uitgezet te worden. 

 In de keuken de frietpannen en het tostie apparaat uitzetten. 

 Als afsluiting van een bardienst worden de bar en de keuken gepoetst (vaat in 
vaatwasser en aanzetten). In de koeling wordt de frisdrank bijgevuld. 

 Als er iets op raakt dan even een briefje op de bar leggen en opschrijven wat 
aangevuld moet worden. 

 Wanneer nodig wordt het clubgebouw in zijn geheel aangeveegd. 

 Volle vuilniszakken verwisselen en naar de vuilcontainer brengen. 
 

11.3 Onderhoudscommissie 

De onderhoudscommissie verzorgt het klein onderhoud van het clubgebouw en het 
onderhoud aan de surfmaterialen, de trailers, de boot en het strand. Dit kan natuurlijk alleen 
met hulp van vrijwilligers. Hiervoor wordt er 2 keer per jaar een klusdag georganiseerd. 
 
 
 

11.4 Jeugdcommissie 

De Jeugdcommissie houdt zich onder andere bezig met het organiseren van de Rookie 
activiteiten. 
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11.5 PR- Commissie 

De PR- commissie is onder te verdelen in verschillende “taakgroepen”: 
 

 Algemeen (acties, specifieke informatievoorziening e.d.) 

 Website 

 Media 

 Nieuwsbrief 
 
Er zijn drie doelstellingen te onderscheiden, waarbij de statutaire hoofdgedachte nimmer uit 
het zicht verloren raak, namelijk “De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en 
propageren van de windsurfsport door alle wettige middelen aan het doel bevorderlijk kunnen 
zijn.” 
 

1. Leden informeren (Sexy Communicatie)  

 Clubblad/nieuwsbrief 

 Internet site 

 Uitnodigingen e.d. 
 

2. Clubgevoel uitdragen (Branding) 

 Logo 

 Huisstijl 

 Kledinglijn (T-shirts, bermuda’s, petten, truien, lycra’s) 

 Vlaggen 
 

3. Naamsbekendheid creëren 

 Opendagen 

 Informatiestands 

 Media 
 

11.6 Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie organiseert activiteiten voor alle leden. Dit kunnen surf activiteiten 
zijn zoals wedstrijden, maar ook andere activiteiten. Bijvoorbeeld feesten of club weekends.
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1122..  VVeerrggaaddeerrssttrruuccttuuuurr  

12.1 Algemene Ledenvergadering 

Het bestuur belegt eenmaal per jaar voor 1 april een Algemene Ledenvergadering. Alle leden 
hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Behalve  “Aspirant-leden” en donateurs 
hebben alle leden boven de 12 jaar ieder één stem. 
De voorzitter, of diens plaatsvervanger, zit de vergadering voor. De secretaris maakt de 
notulen. 
In een Algemene Ledenvergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen 
indien het aantal aanwezige leden groter is dan de helft van het aantal bestuursleden. 
Bovendien moet meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig moet zijn. 

12.2 Bestuursvergadering 

Door het bestuur kunnen op de bestuursvergadering alleen geldige besluiten worden 
genomen als meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. 
Een bestuursvergadering wordt belegd wanneer er behoefte aan is. De secretaris roept het 
bestuur bijeen, op verzoek van een bestuurslid. De frequentie van deze bijeenkomsten is 
ongeveer drie keer per jaar. Het doel van de vergadering is het updaten van de kennis met 
betrekking tot de stand van zaken, beslissingen nemen, evalueren en de voortgang 
controleren. 

12.3 Bestuurscommissievergadering (BCV) 

De Bestuurscommissievergadering komt minimaal 6 maal per jaar samen. Aan het begin van 
het jaar plant de secretaris een aantal data welke gecommuniceerd worden met alle 
vrijwilligers. Elke vrijwilliger is uitgenodigd om op deze bijeenkomst aanwezig te zijn, maar in 
ieder geval het commissiehoofd of afgevaardigde op deze vergadering aanwezig. 
Het doel van deze bijeenkomsten is betrokkenheid creëren, op de hoogte blijven van de 
activiteiten van de vrijwilligers en ervoor zorgen dat de lijnen kort zijn en blijven. 

12.4 Commissievergadering 

Periodiek organiseert een commissiehoofd een bijeenkomst voor zijn commissie. De 
frequentie is afhankelijk van de commissie en haar behoefte. Op deze vergaderingen worden 
specifieke afspraken gemaakt aangaande de betreffende taakgroep en worden nieuwe 
plannen gemaakt. 
 

1133..  FFiinnaanncciiëënn  

13.1 Budget 

Aan het begin van elk jaar dient elke commissie een budget in welke zij denken voor dat jaar 
nodig te hebben. Op de Algemene Ledenvergadering wordt deze met de begroting ingediend 
en in overeenstemming goedgekeurd. Alle uitgaven moeten binnen deze begroting vallen.  
Wordt er tussentijds besloten dat er iets aangekocht moet worden dat niet begroot is, dan 
gaat dit altijd in overleg met het bestuur. 

13.2 Declaraties 

Declaraties voor voorgeschoten bedragen moeten binnen 14 dagen na betaling ingediend 
worden bij de penningmeester. Op deze manier behoudt deze het overzicht. 

13.3 Financieel Jaaroverzicht 

Op de jaarlijkse Algemene ledenvergadering presenteert de penningmeester het financieel 
jaaroverzicht. 
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1144..  PPaarrkkeerreenn  

14.1 Parkeerbeleid 

Officieel moeten leden van de Windsurfclub op het veldje bij de portier parkeren. Buiten het 
hoogseizoen wordt het parkeren bij het clubgebouw oogluikend toegestaan, mits de doorgang 
(voor eventueel de brandweer) niet wordt versperd. Onderling maken we de afspraak om het 
zicht vanaf het terras op het water vrij te houden, dus parkeer tot aan het einde van het 
clubgebouw en niet verder. 
Op het moment dat De Beekse Bergen het weer anders wil, parkeren we meteen weer bij de 
brug of buiten op het veldje bij de portier. 

14.2 Laden en lossen 

Om te laden en lossen mag er tijdelijk, naast het volleybalveld worden geparkeerd.  
Ben je klaar, verplaats dan meteen de auto. 

14.3 Snelheid 

Houd op het terrein van De Beekse Bergen de toegestane snelheid aan (10 km/h). 
 
 

1155..  CCaallaammiitteeiitteenn  eenn  EEHHBBOO  

15.1 Calamiteitenplan 

Waarschuw in een noodgeval altijd eerst de portier 013-5491154.  
 
Belangrijke telefoonnummers: 
 
Alarmnummer 112 
 
Receptie Beekse Bergen 013-5491111 
 
Beveiliging 06-53227257 
Meldkamer CSU 0413-247934 
  
Dichtstbijzijnde huisarts: Huisartsenpraktijk Ingang Zuid Spoedlijn. 013-5367446 of 
013-5453627 Keuze 1 
Pater van den Elsenplein 90 Tilburg 
 
Dichtstbijzijnde apotheek: Apotheek Groenewoud 013-5359045. Pater van de Elsenplein 86 

15.2 EHBO 

De verbandtrommel staat in het clubgebouw onder het koffieapparaat. 
We kunnen gebruik maken van de bemande EHBO-post van de Beekse Bergen (bij het 
restaurant, voorbij de trampolines, aan de rechterkant).  

15.3 Brandblusser 

In de keuken bevindt zich een brandblusser. 
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1166..  AAllggeemmeennee  rreeggeellss  

16.1 Ongewenste intimiteiten 

Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. 

16.2 Handel in goederen 

Het is verboden in en rond het verenigingsgebouw goederen te verhandelen en/of zich 
schuldig te maken aan heling. 

16.3 Wapens 

Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. 

16.4 Verdovende middelen 

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen en/of bij zich hebben van enigerlei verdovende 
middelen is ten strengste verboden. 
 

1177..  KKllaacchhtteenn  

Wanneer er klachten van welke aard dan ook zijn, kunnen deze gemeld worden bij het 
bestuur. Het bestuur zal voor gepaste afhandeling zorgdragen. 
 

1188..  SSaannccttiieebbeelleeiidd  

We spreken af dat iedereen zich houdt aan de afspraken en dat we elkaar aanspreken op 
foutief gedrag ongeacht wie dan ook. Bij een overtreding (van minimale omvang) krijgt een lid 
een gele kaart, een officiële waarschuwing. Deze waarschuwing wordt schriftelijk bevestigd 
aan de betrokken partijen. 
Bij een tweede overtreding is een rode kaart van toepassing. Als men een grote overtreding 
begaat, volgt gelijk een rode kaart. 
Sancties kunnen ook worden opgelegd aan bijstaanders, wanneer zij een overtreder niet 
hebben aangesproken. 
Een passende sanctie wordt vervolgens door het bestuur bepaald. Dat kan variëren van een 
tijdelijke tot een algehele schorsing o.i.d., al naar gelang de aard van de overtreding. 
 

1199..  OOvveerriigg    

In alle zaken die niet zijn geregeld in de statuten of het reglement, beslist het bestuur. 
 
Voorstellen tot wijziging van het reglement kunnen worden gedaan door het bestuur of 
worden ingediend bij het bestuur. Het voorstel wordt op de eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering behandeld. 
 
 


