Aan de nieuwe leden van Watersport Vereniging Randmeer

Geacht nieuw lid,
Namens het bestuur heet ik U van harte welkom bij onze Watersport Vereniging Randmeer (WVR).
Bij een vereniging horen een aantal regels alsmede zijn er een aantal te maken stappen alvorens je
met zeilen kunt gaan beginnen. In deze welkom brief leggen we uit hoe e.e.a. bij onze vereniging
werkt en hoe jij snel de juiste stappen kunt maken en je je daarna volledig op het zeilen kunt
concentreren.
Allereerst hebben we statuten en een huishoudelijk regelement (zie bijlagen). Lees deze even door
dan weet je in grote lijnen wat je van de vereniging kunt verwachten en aan welke spelregels je je
dient te houden.
Bij je aanmelding (zie bijlage) conformeer je je aan de mores van de club en ga je akkoord met de
statuten en het huishoudelijk regelement, net als alle andere leden.

Praktische zaken bij aanmelding:

1: Aanmelding:
Het aanmeldingsformulier (zie bijlage). Hier verstrek je de nodige persoonsgegevens die wij
gebruiken voor onze administratie en communicatie. Deze gegevens worden door ons bewaard,
echter alleen t.b.v. activiteiten en mededelingen voor WVR en controle op de ligplaats bij Molecaten
Park Flevostrand. Opzeggen moet schriftelijk of per email gebeuren, anders wordt het lidmaatschap
automatisch met een kalanderjaar verlengd. Bij opzegging kun je verzoeken volledig uit het bestand
geschrapt te worden. Doe je dit niet dan behouden we deze gegevens zodat we je eventueel kunnen
bereiken voor een reünie/ festiviteit waarbij oud leden ook worden uitgenodigd.
Met het lidmaatschap word je automatisch ook lid van het Watersportverbond, wij melden je aan en
ook hier worden je gegevens tot afmelding bewaard (zie hiervoor de privacyregels van het
Watersportverbond: www.watersportverbond.nl ). Hiervoor betalen wij een afdracht aan het
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verbond. Ben je al lid via een andere vereniging (die deze afdracht al doet), laat dit dan even weten
bij aanmelding. Dit voorkomt dubbele heffing door het verbond en scheelt de club weer wat geld.

2: Seizoen ligplaats:
Indien je je boot wil stallen op ons terrein dan dien je je aan te melden bij Molecaten Park
Flevostrand (www.molecaten.nl/flevostrand/jachthaven), de eigenaar van het park. Het liggeld (en
eventueel andere gelden voor trailerparking op de parkeerplaats) voldoe je rechtstreeks aan
Molecaten. Vergeet niet te melden dat je lid bent van onze vereniging, dan krijg je namelijk korting.
Het betreft een seizoenplaats van 1 april tot 1 november. In de winter dien je je boot elders te
stallen. Voor de winterzeilers is hiervoor een uitzondering. De winterzeilers kunnen de boot op hun
plek laten staan, hiervoor betaal je een vergoeding die geïnd en afgedragen wordt door de club!
Een plek op het jollenveld voor onze vereniging krijg je toegewezen door het bestuur
(wedstrijdsecretaris).
De seizoenplaats wordt zonder opzegging automatisch verlengd voor het volgende jaar. Wil je je
ligplaats opzeggen voor een volgend jaar, doe dit dan uiterlijk op 31 december. Dit moet schriftelijk
of per e-mail te gebeuren. Er geldt namelijk conform de Hiswa voorwaarden van Molecaten Park
Flevostrand, een opzegtermijn van 3 maanden.
Als je je boot brengt moet je door de slagboom van de parkeerplaats (dus pasje nodig) en door de
slagboom van het jollenveld (sleutel in clubhuis). Het is dus handig vooraf e.e.a te regelen en even af
te stemmen zodat je alle toegangspoorten kunt openen.
NB: trailers mogen niet geparkeerd worden op het veld waar de boten staan, maar kunnen (tegen
een vergoeding) op de parkeerplaats gestald worden.
Let wel: Je stalt je boot (en trailer) op het terrein van Molecaten op eigen risico.
Molecaten verstrekt ook de pas voor de slagboom van het parkeerterrein. Ook een niet zeilend lid
kan een parkeerpas krijgen bij Molecaten (soms vraagt dit echter enige afstemming met het
bestuur).
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3: Zeilen/Trainingen/Wedstrijden:
Leden dienen een verzekering voor hun boot af te sluiten bij een erkende verzekeraar. Indien
wedstrijden gevaren worden dient dit in de polis vermeld te zijn en is een aansprakelijkheidsclausule
(met een WA dekking van minimaal €1.500.000) verplicht. Bij de verzekering even goed kijken dat je
voldoet aan het vaargebied, het al dan niet varen van wedstrijden en dus de geldigheid van de
aansprakelijkheidsclausule.
Vanuit de club organiseren we trainingen en wedstrijden, welke jaarlijks middels een kalender
worden aangekondigd. Deze kalender wordt via de mail toegezonden en wordt ook geplaatst op de
website.
Het staat je vanzelf vrij om ook op eigen gelegenheid alleen of met anderen te zeilen, echter hou wel
de omstandigheden in de gaten met betrekking tot je vaardigheden. Je vaart op eigen risico en
gebruik “common sense”, vooral met betrekking tot de wind, de te verwachten
weersomstandigheden, de temperatuur en je vaardigheden.
Tijdens trainingen en wedstrijden is het verplicht een zwemvest te dragen en vanzelfsprekend pas je
je kleding aan, aan de omstandigheden.
In de winter gaan we gewoon door met zeilen, echter dan gaan we alleen met een groep het water
op (al dan niet begeleid door een RIB). Dit is meestal op zondag.
NB: we varen in eenheidsklassen, dus het is wel prettig als je zorgt dat je boot hieraan voldoet. Zorg
voor een meetbrief en een wedstrijd licentie bij het Watersportverbond als je wedstrijden vaart.
Het regelen van een meetbrief is deels afhankelijk van de klasse die je vaart, dus dat vergt enig
uitzoekwerk.
Finn zeilers kunnen lid worden van Finn Club Holland, het overkoepelend orgaan voor de Finn in
Nederland (www.finn-sailing.nl ). Zij organiseren (internationale) wedstrijden en verstrekken o.a.
zeilnummers (indien deze nog niet bij de boot verstrekt zijn). Ook kun je een persoonlijk zeilnummer
aanvragen.
Voor Solozeilers is er de klasse organisatie van de Solo ( www.soloklasse.nl )
Voor overige klassen, zoals Contender, OK jol en Laser (ILCA) zijn er ook Nationale klasse
organisaties.
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Een wedstrijdlicentie vraag je aan bij het Watersportverbond. Maak een account aan op de website
van het Watersportverbond en via de webshop kun je dan een licentie bestellen. Deze wordt in de
toekomst, tot wederopzegging, automatisch verlengd.
Tijdens de wedstrijden hebben we vanzelfsprekend een wedstrijd commissie op het water, die zowel
op het startschip als in de RIB’s zorgen voor het uitzetten van de banen, het verloop van de wedstrijd
alsmede zorgen ze voor een stukje veiligheid. Als lid wordt van je verwacht hier ook invulling aan te
geven. Bij de start van het seizoen wordt een indeling gemaakt en hierin word je opgenomen. Bij
verhindering moet je zelf vervanging regelen of ruilen met anderen. Zodoende is een goed
wedstrijdverloop gegarandeerd, waarbij een ieder zijn of haar bijdrage levert.

4: Communicatie:
Informatie over de vereniging kun je vinden op onze website: www.wvrandmeer.com
Voor snelle communicatie maken we echter gebruik van diverse appgroepen.
App Zeilgroep Randmeer (automatische toevoeging bij aanmelding): Hierin worden algemene
mededelingen gedaan vanuit het bestuur. De app kan ook gebruikt worden om te melden dat je bv
op een bepaalde dag wil gaan zeilen en medezeilers zoekt. Ook kun je hier vragen stellen. De app
groep is niet bedoeld als funbox, praatgroep o.i.d.
App Clubhuis Randmeer (automatische toevoeging bij aanmelding): Hierin worden zaken als kosten
voor gebruik consumpties (zie later) en overige clubhuis gerelateerde zaken gemeld.
App Trainingsgroep Randmeer/ Winterzeilen/ Solozeilen/ Bestuur en Pensionados.
Voor deze appgroepen word je niet automatisch aangemeld, maar als je aangeeft dat je er gebruik
van wilt maken, dan kunnen we dit regelen.

5: Clubhuis/ Bar:
De vereniging beschikt over een clubhuis, kleedruimte en een opslagcontainer. Een sleutel voor het
clubhuis kun je krijgen via het bestuur tegen een betaling van borg. Let wel dit brengt wel
verantwoordelijkheden met zich mee, dus ga hiermee zorgvuldig om.
In het clubhuis bevinden zich de sleutels voor de kleedruimte/ opslag container en kleedruimte.
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In het clubhuis is een bar waar we consumpties zelf kunnen pakken. Er ligt een streepjeslijst waarop
je aangeeft wat je gebruikt. Dit gaat in goed vertrouwen, dus stel ons niet teleur. Op geregelde tijden
maakt de penningmeester de balans op en stuurt een verzoek tot betaling via de Clubhuis App. Zorg
dat je dit z.s.m. doet, zo blijft het voor de penningmeester ook zo prettig mogelijk.
Vanzelfsprekend heeft deze accommodatie onderhoud nodig. Als lid wordt er van je verwacht dat je
meewerkt aan het op orde houden van de accommodatie. Het jollenveld zelf valt hier ook onder. Dit
betekent dat je tijdens bezoek aan de accommodatie, je ervoor zorgt dat alles netjes en ordentelijk
blijft en je dus indien nodig even de handen uit de mouwen steekt.
Er is een kluscommissie die zorg draagt voor het oplossen van de altijd voorkomende kleine
storingen. Voor groter onderhoud organiseren we jaarlijks een of meerdere klusdagen (afhankelijk
van de behoefte), waarbij je aanwezigheid als lid zeer gewenst is. Wederom maken vele handen licht
werk.

Namens het bestuur hoop ik dat ik je hiermee op weg heb geholpen en wens ik je veel zeilplezier toe.

Namens het bestuur WV Randmeer
Martin Ooms
Secretaris
secretarisrandmeer@gmail.com

Watersportvereniging Randmeer, Dorrensteinseweg 39, 3817 GA Amersfoort
Locatie: Molecaten Park Flevostrand, Strandweg 1, 8256 RZ Biddinghuizen
www.wvrandmeer.com – secretarisrandmeer@gmail.com - NL34 RABO 0162 1453 22 - KvK 40059891

Aanmeldingsformulier Watersport Vereniging Randmeer
KvK nummer: 40059891
Hierbij meld ik mij aan als lid van zeilvereniging WV Randmeer.
Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Mobiel:
Email:
Klasse:
Zeilnummer:
EHBO diploma
Reanimatie diploma
Vaarbewijs

ja/nee
ja/nee
I/ II

Reeds lid Watersportverbond
Bij vereniging:
KNWV nummer:
Lid Klasse organisatie

ja/nee

ja/nee

Middels deze inschrijving conformeer ik mij aan de regelementen (statuten/ huishoudelijk
reglement/ mores en overige bepalingen) van de vereniging.
Ik ga akkoord met opslag en gebruik van deze gegevens t.b.v. van de vereniging totdat ik zelf aangeef
dat deze uit het bestand verwijderd dienen te worden.
Ik ga akkoord dat de vereniging mij aanmeldt bij het Watersportverbond en hiervoor mijn gegevens
verstrekt.
Plaats/ datum:

Handtekening:
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