
Kustzeilvereniging ’s Gravenzande 
 

Huishoudelijk Reglement 
 
 

Lidmaatschap 
 

Artikel 1 

Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris met vermelding van naam, 
voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummers en (voor zover beschikbaar) e-mail adres. 
Binnen 4 en ten hoogste 8 weken krijgt de aanvrager bericht dat hij/zij door het bestuur al dan niet is toegelaten. 
Het bestuur is niet verplicht de reden kenbaar te maken op grond waarvan een lidmaatschap wordt geweigerd. 
 
Artikel 2 

De verenigingscontributie is opgebouwd uit verschillende onderdelen, afhankelijk van de diensten van de 
vereniging waarvan het lid gebruik wenst te maken. De contributie-opbouw bestaat uit de volgende onderdelen: 
bijdrage per lid, jeugdlid, of donateur, 
bijdrage voor een boot ligplaats, 
bijdrage opbergkast, (locker) 
bijdrage opslag plek voor golfsurfplanken, 
bijdrage opslag kast voor kitesurf toebehoren 
bijdrage opslag plek voor overige artikelen 
bijdrage gastleden per week of per weekend. 
 
De contributie dient jaarlijks voor 1 mei te worden voldaan bij de penningmeester. Hierna volgt aanmaning en 
eventueel schorsing conform artikel 5, lid 4 van de statuten. 
Leden die in de loop van het jaar lid worden, dienen een nader door het bestuur te bepalen bedrag te voldoen. 
Voor nieuwe leden is eenmalig een door het bestuur vast te stellen entree-bedrag verschuldigd. 
 
Artikel 3 

Het bestuur is bevoegd om gasten, die daartoe door hun gedrag aanleiding geven, de toegang te ontzeggen tot 
de vereniging en tot aan de vereniging behorende opstallen. 
 

Bestuur en commissies 
 
Artikel 4 

Het bestuur bestaat bij voorkeur uit vijf tot zeven leden en stelt een rooster van aftreden op, welke wordt 
behandeld op de algemene jaarvergadering. Het bestuurslidmaatschap is gebaseerd op een standaard 
zittingstermijn van vijf aaneengesloten jaren. Gelijktijdig aftreden van voorzitter en secretaris is niet mogelijk. 
Bestuursleden zijn na aftreden direct herkiesbaar mits een maximale zittingstermijn van 3 keer vijf jaren niet is 
overschreden. 
 
Artikel 5 

Eén van de bestuursleden, met uitzondering van de voorzitter en de secretaris, vervult tevens de taak van 
vicevoorzitter, welke door het bestuur uit haar midden wordt gekozen. 
 
Artikel 6 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 
Artikel 7 

De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en stelt de agenda vast. De voorzitter opent en sluit de 
discussies. In geval van sluiting is de voorzitter echter verplicht deze weer te openen, indien de meerderheid van 
de aanwezige leden hun verlangen hiertoe kenbaar maakt. De voorzitter ondertekent mede alle belangrijke 
stukken en ziet toe op de uitvoering van genomen besluiten. De voorzitter houdt zich op de hoogte van alle 
bestuurs- en verenigingsaangelegenheden en treedt op als woordvoerder over deze zaken. 
 
Artikel 8 
De vicevoorzitter treedt bij ontstentenis van de voorzitter in diens plaats. De vicevoorzitter oefent diens rechten uit 
zolang de waarneming duurt. 
 
Artikel 9 
De secretaris is belast met het opstellen van de notulen van de algemene- en bestuursvergaderingen. Deze 
worden op de volgende betreffende vergadering na goedkeuring ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
De secretaris voert de briefwisseling, zorgt voor een afschrift van alle uitgaande stukken, verzorgt alle bestuur 
mededelingen, houdt de leden- en donateursadministratie bij en stelt de penningmeester van alle daarin 
optredende wijzigingen in kennis. De secretaris beheert het archief. De secretaris brengt in de jaarvergadering 
verslag uit van het afgelopen verenigingsjaar. 
 



Artikel 10 
De penningmeester beheert alle gelden van de vereniging en legt alle transacties vast in de boeken. De 
penningmeester is bevoegd zelfstandig alle uitgaven te doen voor zover zij binnen de door de jaarvergadering 

goedgekeurde begroting vallen en bovendien tot een bedrag van €1.500,- buiten de begroting; boven dit bedrag 
behoeft de penningmeester de goedkeuring van het bestuur. De penningmeester zorgt voor de ontvangst van de 
subsidies. De penningmeester int de donaties en contributies. De penningmeester zorgt ervoor dat de 
kascommissie tijdig voor de jaarvergadering het beheer van de geldmiddelen in het afgelopen verenigingsjaar 
heeft kunnen controleren. Wanneer de penningmeester tussentijds aftreedt moet de penningmeester binnen 14 
dagen rekening en verantwoording afleggen aan de overige leden van het bestuur. 
 
Artikel 11 
Bestuursvergaderingen kunnen doorgaan bij aanwezigheid van tenminste 3 bestuursleden. 
 
Artikel 12 

Er zijn vaste commissies waarvan één commissielid bestuurslid is of regelmatig afstemt met het bestuur. 
Naast de kascommissie kent de KZVG de volgende vaste commissies: 
De wedstrijdcommissie, belast met de organisatie van de binnen de vereniging georganiseerde wedstrijden. 
De bouwcommissie, belast met bouw, verbouw en onderhoud van de accommodatie. 
De barcommissie, belast met het beheer, de voorzieningen en de bemensing van de bar. 
De feestcommissie, belast met de organisatie van alle activiteiten buiten de organisatie van wedstrijden. 
De golfsurfers commissie, belast met het coördineren van de activiteiten van de golfsurfers. 
De kitesurf commissie, belast met het coördineren van de activiteiten van de kitesurfers. 
De veiligheids keuringcommissie, belast met de jaarlijkse keuring van boten. 
De technische commissie, belast met het onderhoud van de tractoren en motorboot. 
 

Kascommissie 
 
Artikel 13 

Door de kascommissie wordt tijdig voor de jaarvergadering het beheer van de geldmiddelen van het afgelopen 
verenigingsjaar gecontroleerd. Bij ontstentenis van de leden van de kascommissie zal het bestuur andere leden 
voorstellen de vacature(s) te betrekken. 
 

Rechten, plichten en richtlijnen behorend bij het lidmaatschap 
 

Algemeen 

 
Artikel 14 
a. Ieder lid heeft de plicht de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement, besluiten van het bestuur en 

besluiten van de algemene vergadering en mededelingen op het mededelingenbord na te leven. 
b. Ieder lid verplicht zich tot betaling van de contributie via automatische incasso, waartoe een hiervoor 

bestemd incasso-formulier wordt ondertekend bij het aangaan van het lidmaatschap. 
c. Ieder lid heeft de plicht tot jaarlijkse deelname aan onderhoudswerkzaamheden aan het verenigingsgebouw 

en het uitvoeren van kantinedienst volgens een door het bestuur opgesteld schema. Ook eventuele 
medewerking aan de organisatie van wedstrijden en evenementen vormt een onderdeel van het 
lidmaatschap. 

d. Ieder lid heeft de plicht handelingen die het algemeen belang van de vereniging schaden na te laten. 
e. Ieder lid heeft de plicht beschadiging van eigendommen van de Vereniging of de verenigingsleden direct te 

melden bij het bestuur. 
f. Alleen leden en ereleden hebben recht op een toegang sleutel (tag) van het Verenigingsgebouw. Deze zijn 

verkrijgbaar bij de penningmeester tegen betaling van een door het bestuur vastgesteld bedrag aan borg. 
g. Het gebruik van het Verenigingsgebouw is nader uitgewerkt in het “Huishoudelijk reglement inzake het 

gebruik van het Verenigingsgebouw”. Ieder lid wordt geacht dit reglement te kennen. 
h. Indien voorradig kunnen leden; ere-leden; en jeugdleden een locker huren. Hiervoor wordt jaarlijks een 

vergoeding in rekening gebracht welke wordt vastgesteld door het bestuur. 
 

Booteigenaren 

 
Artikel 15 

a. Elke booteigenaar en  dient een verzekering af te sluiten waarin dood, letsel en schade aan derden zijn 
verzekerd. Minimaal dient er sprake te zijn van een persoonlijke WA-verzekering en een WA-verzekering van 
de boot. 

b. Booteigenaren dienen zich ook te houden aan de reglementen van het NFB en het Watersportverbond. 
c. De vaartuigen welke bij de vereniging staan ingeschreven of gebruik maken van de faciliteiten dienen aan de 

technische eisen te voldoen, zodanig dat gebruik van de vaartuigen geen gevaar oplevert voor de 
opvarenden. 

d. Elke boot dient van een registratienummer en de naam van de thuishaven te zijn voorzien. 
e. Elke opvarende dient de zwemkunst machtig te zijn. Het bestuur is gemachtigd in geval van twijfel een 

zwemproef af te laten leggen. 
f. Elke opvarende dient voorzien te zijn van de benodigde veiligheidsmaterialen, in ieder geval een peddel, een 

goedgekeurde vuurpijl en een deugdelijk zwemvest en voor het overige zoals door het bestuur vastgesteld. 



g. De leden van het bestuur en door het bestuur aangestelde controleurs hebben te allen tijde het recht de 
boten en opvarenden te controleren en maatregelen te treffen, verband houdende met technische- en 
veiligheidseisen. 

h. Slechts dan mag in zee worden gegaan, indien dit geen gevaar oplevert voor de opvarenden en/of 
strandbezoekers. Bij aanlanden en wegvaren neemt de schipper de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht 
en wordt elk risico op een aanvaring met baders vermeden. 

i. Aan boord van elke boot dient zich altijd een lid van de vereniging te bevinden. 
j. Jeugdleden mogen alleen dan uitvaren wanneer er toezicht is van gewone leden. De schipper dient 

tenminste 16 jaar oud te zijn. 
k. Wanneer slechts één boot in zee is, dient deze te allen tijde vanaf de kust zichtbaar te zijn. Aanbevolen wordt 

dan om een mobiele telefoon aan boord te hebben. 
l. Het is wenselijk dat de zeilboten in elkaars gezichtsveld varen of ankeren. 
m. Het is ten strengste verboden onnodig tussen de baders en strekdammen te varen. 
n. Bij mist, zeedamp of naderend onweer wordt direct thuisgevaren. 
o. In noodsituaties worden eerst andere signalen gebruikt, zoals fluitsignaal of armbewegingen. Indien resultaat 

uitblijft wordt een vuurpijl afgestoken. 
p. Het aanleggen aan boeien van Rijkswaterstaat is niet toegestaan. 
q. Het vaargebied van de KZVG wordt begrenst in het Zuiden door de Noorderpier; in het Noorden door het 

havenhoofd van Scheveningen, in het Westen door een denkbeeldige lijn 3 mijl ten westen van de 
hoogwaterlijn en in het Oosten door een denkbeeldige lijn 0,5 mijl ten westen van de hoogwaterlijn. 

r. Het is niet toegestaan verder in zee te gaan dan het door de vereniging vastgestelde vaargebied, behalve na 
het afleggen van een tochtenverklaring. Hiervoor dient men een e-mail sturen naar bestuur@kzvg.nl en men 
dient dit te melden in het meldboek in het Verenigingsgebouw. 

s. Iedere boot dient een uur voor zonsondergang op het strand terug te zijn. Indien dit niet het geval is dient de 
schipper zich per telefoon te melden met opgave van verblijfplaats en vermoedelijke terugkeer. 

t. Het afvaren en landen van boten dient uitsluitend te gebeuren op het daartoe aangewezen strandgedeelte. 
Alleen in noodgevallen mag hiervan worden afgeweken. 

u. Men dient zich voordat men afvaart in te schrijven in het meld boek dat bij de voordeur van het 
Verenigingsgebouw ligt. Voordat men naar huis gaat dient men zich weer uit te schrijven uit het meld boek. 

v. De boottrailer dient alleen op de daartoe aangewezen plaats te worden geparkeerd. 
w. De KZVG is niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt voor, tijdens en na het zeilen. 
 

Golfsurfers en Suppers 
 
Artikel 16 

a. Elke Golfsurfer of Supper dient een verzekering af te sluiten waarin dood, letsel en schade aan derden 
tijdens het golfsurfen of suppen zijn verzekerd. Minimaal dient er sprake te zijn van een persoonlijke WA-
verzekering. 

b. Golfsurfers of Suppers dienen gebruik te maken van een Leash, en een Surfpak of Lycra ter voorkoming van 
onderkoeling. 

c. Indien één Golfsurfer of Supper in zee gaat wordt een aanwezig lid op de KZVG op de hoogte gesteld  Deze 
heeft de verantwoording om de desbetreffende golfsurfer in het oog te houden. 

d. Het is tijdens het golfsurfen niet toegestaan zich verder dan noodzakelijk achter de branding te begeven. 
e. Tijdens het suppen dient men niet verder in zee te gaan dan een denkbeeldige lijn een halve mijl ten westen 

van de hoogwaterlijn. 
f. Elke Golfsurfer of Supper dient voor zonsondergang op het strand terug te zijn. 
g. Elke Golfsurfer of Supper dient de zwemkunst machtig te zijn. Het bestuur is gemachtigd in geval van twijfel 

een zwemproef af te laten leggen. 
h. Men dient zich voordat men te water gaat in te schrijven in het meld boek dat bij de voordeur van het 

Verenigingsgebouw ligt. Voordat men naar huis gaat dient men zich weer uit te schrijven uit het meld boek. 
i. Houd voldoende afstand van mensen en dieren op het strand en van zwemmers, surfers en andere 

watersporters in het water! 
j. De KZVG is niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt voor, tijdens en na het surfen of suppen. 
 

Kite surfers 
Artikel 17 

a. Iedere Kitesurfer is verplicht om een kitesurfverzekering af te sluiten. Minimaal dient er sprake te zijn van een 
persoonlijke WA-verzekering. 

b. Elke Kitesurfer dient de zwemkunst machtig te zijn. Het bestuur is gemachtigd in geval van twijfel een 
zwemproef af te laten leggen. 

c. Men dient zich voordat men afvaart in te schrijven in het meld boek dat bij de voordeur van het 
Verenigingsgebouw ligt. Voordat men naar huis gaat dient men zich weer uit te schrijven uit het meld boek. 

d. Kitesurfen is alleen toegestaan tussen 100 meter ten noorden van strandpaal 115 en strandpaal 116. 
e. Buiten 150 meter van de laagwaterlijn is kitesurfen langs de gehele Westlandse kust toegestaan tot 

maximaal 3 mijl uit de kust. 
f. Zorg ervoor dat je in het bezit bent van een scherp mes (speciaal kite-mes). 
g. Gebruik altijd een safety leash voor je vlieger. 
h. Daarnaast kan een helm, extra drijfvermogen en een flair voor extra veiligheid zorgen. 

i. Houd voldoende afstand (anderhalf maal de lengte van de lijnen) van mensen en dieren op het strand en van 
zwemmers, surfers en andere watersporters in het water! 
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j. Kitesurfen is niet toegestaan met aflandige wind en/of als het strand vol ligt met badgasten. 
k. Indien je je uitrusting kwijt bent geraakt op het water, meld dit dan bij de Reddingsbrigade. Dit om uitgebreide 

zoekacties te voorkomen als je uitrusting later wordt gevonden. (zie ook punt l) 
l. Voorzie je materiaal van naam en telefoonnummer zodat men contact met je kan opnemen. 
m. Iedere Kitesurfer dient een half uur voor zonsondergang op het strand terug te zijn. Indien dit niet het geval is 

dient de Kitesurfer zich per telefoon te melden met opgave van verblijfplaats en vermoedelijke terugkeer. 
n. Voor je het water opgaat, is een uitgebreide controle van je materiaal noodzakelijk. 
o. Aanbevolen wordt voor extra veiligheid een goed passend zwem- of impact vest te dragen, een kite-leash die 

je getest hebt en waarvan je zeker weet dat hij werkt. 
p. Gebruik een goede en betrouwbare chicken-loop voorzien van veiligheidssysteem met quick-release, ook 

aan je vaste trapezelijn!  
q. Wanneer slechts één Kitesurfer op zee is, dient hij of zij een aanwezig lid hierover te informeren. Deze heeft 

de verantwoording om de desbetreffende Kitesurfer in het oog te houden.  
r. De KZVG is niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt voor tijdens, en na het surfen. 
 

Overig 
 
Artikel 18 

a. Alleen leden van de vereniging in het bezit van een geldig rijbewijs hebben toestemming de tractoren 
zelfstandig te besturen. 

b. Bij druk strandbezoek wordt gebruik van de tractoren alleen toegestaan voor het wegbrengen of ophalen van 
de vaartuigen. 

c. Het is niet toegestaan de tractoren uit te lenen aan derden. 
d. De tractoren zijn via de vereniging WA-verzekerd. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade 

veroorzaakt door gebruik van de tractoren. 
e. Bij het op- en afrijden van het slag of het strand is het niet toegestaan sneller te rijden dan 5 km. per uur. Op 

het strand geldt een maximumsnelheid van 15 km. per uur. 
f. Technische problemen met de tractoren worden direct gemeld bij het bestuur. 
g. De voorwaarden, genoemd in 18.b en 18.e zijn van overeenkomstige toepassing voor eigen vervoermiddelen 

die worden gebruikt in verenigingsverband. 
h. Het stallen van boten en toebehoren op het parkeerterrein van de vereniging, het opslaan van 

golfsurfplanken, kitesurf toebehoren en daarnaast persoonlijke eigendommen van de leden in het 
Verenigingsgebouw; geschiedt op eigen risico. Nimmer is de vereniging of het bestuur aansprakelijk voor 
schade of vermissing van eigendommen. 

 
Artikel 19 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om het in gebreke blijven van een lid ten aanzien van het nakomen van 
de rechten, plichten en richtlijnen, genoemd in de artikelen 14 tot en met 18 in verhouding staande sancties op te 
leggen aan dit lid. Van opgelegde sancties wordt door het bestuur melding gemaakt via het mededelingenbord 
met vermelding van de reden. 
 
Artikel 20 

Voor persoonlijke schade of letsel en schade of letsel aan derden als gevolg van in verenigingsverband 
ondernomen activiteiten kan de vereniging of het bestuur niet aansprakelijk worden gesteld indien nalatigheid van 
de vereniging of het bestuur niet kan worden aangetoond. 

 
Slotbepaling 

 
Artikel 21 
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 


