Huishoudelijke Regelement Surfclub Wassenaar
1 augustus 2020
Onze huisregels
Surfclub Wassenaar is een kleine, hechte vereniging gericht op surfsport (windsurfen, kitesurfen,
golfsurfen en suppen, in dit Huishoudelijke Regelement verder benoemd als ‘surfen’) op De
Wassenaarse Slag. Een vereniging waar iedereen elkaar kent, een praatje maakt, en samen plezier
heeft met het beoefenen van onze surfsport. Het clubgebouw, het terras, de kleedkamers, de douches
en de opslagcontainers dienen eerdergenoemd doel. Om het verblijf voor iedereen zo veilig en
aangenaam mogelijk te maken hebben we een aantal huisregels opgesteld. We vertrouwen erop dat
iedereen van onze huisregels kennisneemt en ze naleeft.
Bij onraad, beschadigingen, niet naleving van de huisregels e.d., neem contact op met het bestuur, via
e-mail: bestuur@surfclubwassenaar.nl of telefonisch op 06 1284 7297

Algemeen
1. Surfclub Wassenaar hanteert een maximaal aantal van 125 leden, hierna te benoemen ‘de
ledenstop’.
2. Een aanpassing van de ledenstop kan alleen middels de ALV. Zie hiervoor de statuten.
3. Je bent verplicht je rode clublycra te dragen.
4. Je bent verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben die (kite)surfen dekt
5. Ga nooit zonder buddy of walschipper het water op.
6. Ga nooit surfen met aflandige wind.
7. Denk goed na en schat je eigen niveau goed in. Twijfel je? Vraag een meer ervaren surfer wat
slim is of laat de sessie aan je voorbijgaan.
8. De accommodatie (clubhuis, terras, kleedkamers, douches, toiletten en opslagcontainers) is
alleen toegankelijk voor leden en introducees onder begeleiding van leden en voor cursisten
van kitesurfschool ‘Windhoek’ maar dan alleen onder begeleiding van een van de instructeurs
van kitesurfschool ‘Windhoek’.
9. Het gebruik van de faciliteiten, clubhuis, opslag en terras is op eigen risico. Gebruik je
gezonde verstand en laat met name kleine kinderen niet zonder ouderlijk toezicht
rondscharrelen.
10. Hou ons clubhuis netjes. Neem ook hier je verantwoordelijkheid. We runnen de club samen.
11. Betaal de jaarlijkse contributie op tijd; uiterlijk 1 maart van het nieuwe jaar.
12. Het niet op tijd betalen van de contributie leidt automatisch tot beëindigen van het
lidmaatschap.
13. Wanneer je je niet aan de huisregels houdt, kan het bestuur je aanspreken op je
verantwoordelijkheid en eventueel je de toegang tot de accommodatie (tijdelijk) ontzeggen.
14. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van je juiste gegevens (e-mail,
wijziging/beëindiging lidmaatschap, etc.). Wijzigingen kun je per email doorgeven:
secretaris@surfclubwassenaar.nl.
15. Opzeggingen dienen via secretaris@surfclubwassenaar.nl te worden doorgegeven voor 1
december van het lopende jaar.
16. Elk lid mag een introducé meebrengen. Meld deze wel even aan bij een aanwezig bestuurslid.
Een introducé is welkom, mits vergezeld door een betalend lid. Een introducé is maximaal 3
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keer welkom, daarna zien we hem of haar graag terug als lid. Voor introducees hebben we
clublycra’s te leen. Introducees zijn verplicht een lycra te dragen.
Kinderen onder de 12 jaar dienen voor hun veiligheid en in verband met aansprakelijkheid
altijd onder ouderlijk toezicht te staan.
Surfen is op De Wassenaarse Slag per Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden.
In het daaraan gekoppelde Aanwijzingsbesluit is er een uitzondering gemaakt voor leden van
de KZVW (Kust Zeilvereniging Wassenaar) en voor leden van de Surfclub Wassenaar. Dit is
dus geen regel waar wij iets over te zeggen hebben, het is door de Gemeente Wassenaar
wettelijk vastgesteld.
Aan de uitzondering zitten een aantal regels verbonden te weten:
a) Te water gaan of landen mag alleen in het gebied direct voor de Wassenaarse
Surfclub of ten Noorden daarvan en in het gebied direct voor de KZVW en ten
Zuiden daarvan.
b) In het recreatiegebied op De Wassenaarse Slag (het gebied ten Zuiden van onze club
en ten Noorden van de KZVW mag er dus niet gestart en of geland worden en
binnen 300 meter van de kustlijn NIET gesurft worden.
c) De leden van KZVW en de Wassenaarse Surfclub dienen herkenbaar te zijn aan hun
clublycra. In ons geval de rode lycra. Je bent dus VERPLICHT deze te dragen. Geen
lycra = niet surfen. Spreek elkaar op het gebruik ervan ook aan.
Op de borden bij de slag staan de regels uit punt 18 en 19 aangegeven. Niet iedereen die De
Wassenaarse Slag bezoekt leest dit. Als je mensen toch ziet optuigen, landen of kiten in het
recreatiegebied, spreek ze hier vriendelijk op aan en wijs ze op de mogelijkheid om (dag)lid te
worden bij onze club. Zo houden we samen de spot veilig en in stand. Als wildkiters niet naar
je willen luisteren, kap dan de discussie af en meld het voorval bij de WRB, of eventueel
aanwezige politie of BOA.
Downwinders zijn welkom op onze club. Ze moeten wel opstappen en/of landen voor onze
club. Er is een kist met leenpomp die we vrij toegankelijk maken voor bezoekers. Zij kunnen
deze gebruiken om hun kite op te pompen voor hun downwinder. Wijs bezoekers daar gerust
op.
De club heeft een website (www.watersportwassenaar.nl) met daarop de actuele wind en
live camerabeelden van het strand.

Douches, kleedkamer en terras
1. Spoel je spullen, je pak en jezelf af bij de buitendouche voordat je de kleedkamers, toiletten,
douches of het clubhuis in gaat.
2. De waterkraan op het terras is uitsluitend bedoeld voor het afspoelen van materiaal. De
waterkraan is geen speelgoed voor kinderen.
3. De douches zijn er niet om je pak af te spoelen, doe dat buiten!
4. Tijdens het douchen mag je geen shampoo of doucheschuim gebruiken, tenzij dit biologisch
afbreekbaar is.
5. Op het toilet mag alleen het daarvoor bestemde biologische toiletpapier gebruikt worden.
Andere voorwerpen mogen niet in het toilet gebruikt worden. Dus geen luiers,
maandverband, etc. doortrekken.
6. Laat na gebruik alles weer opgeruimd en schoon achter. Pak af en toe even een trekker of een
bezem om de boel op orde te houden.
7. Maak de BBQ schoon als je deze gebruikt en berg hem weer op.
8. Zet de kussens van de stoelen even binnen.
9. Het gebruik van de terrasstoelen is toegestaan op het terras en niet op het strand.

10. Alle geleende materialen van de club dienen na gebruik netjes terug gezet te worden. Bij
schade aan materiaal dit melden bij de kantine zodat het gerepareerd/vervangen kan worden.
Je kan een boodschap achterlaten op de krijtmuur.
11. Huisdieren dienen altijd aangelijnd te blijven. Neem zelf de regels in acht die gelden voor
honden op het strand.
12. Als je het terrein als laatste verlaat, sluit dan de club af en maak een rondje langs alle
opslagcontainers om te checken of ze afgesloten zijn. Sluit het water af en doe de lichten uit.

Opslag & lockers
1. Het gebruik van de opslag en lockers is geheel op eigen risico. De vereniging kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor schade en/of diefstal van materiaal.
2. Berg losse spullen zoals trapeze, schoenen en pakken op op de plekken die hiervoor ingericht
zijn en laat deze niet in kleedruimtes of ergens anders liggen. Spullen die na 2 weken nog
aanwezig zijn in de kleedkamer worden weggegooid.
3. Als je gaat varen doe je je container dicht, als je als laatste weggaat, sluit je hem ook af.
4. De opslagcontainers zijn alleen toegankelijk voor leden.
5. De opslagplekken worden toegekend op volgorde van betaling. In principe heb je recht op de
De opslagplekken worden toegekend op basis van volgorde van betaling. In principe heb je
recht op de plek die je het afgelopen jaar ook had, als je op tijd betaalt. Anders wordt de plek
aan het eerstvolgende nieuwe betalende lid toegewezen.

Clubhuis
1. We zijn erg trots op het clubhuis en vragen je er met respect mee om te gaan. Hou alles
netjes en schoon.
2. We verwachten dat je taken van de club op je neemt, zoals onderhoud, schoonmaak, op- en
afbouw.
3. Het gebruik van de BBQ’s is alleen toegestaan op het terras en niet op het strand of binnen.
4. De koelkast is vrij te gebruiken om je drankjes en BBQ-spullen koel te houden. Neem geen
onnodige ruimte in beslag en neem als je weggaat alles weer mee.
5. Het gebruik van elektrische apparaten is beperkt. We hebben een kleine groep en hier kunnen
geen zware apparaten op draaien
6. Sluit de deuren en ramen goed af als je de laatste bent.

Veiligheid
1. Om clubleden in nood te redden ligt er een Naish Nalu Sup en een rescue board.
2. Oefenen met deze reddingsmiddelen mag altijd.
3. Breng jezelf nooit in gevaar tijdens het te hulp schieten van een ander. Zijn de
omstandigheden te gevaarlijk voor je dan bel je bij levensgevaar 112 , andere opties zijn de
KNRM en de Wassenaarse Reddingsbrigade
4. In de kleedkamers, clubhuis en douchegedeelte hangen safety borden, ken de regels en
handel ernaar.

5. Er is een rode Emergency kast in het douchegedeelte, met een verrekijker, een EHBO kit, een
waterdichte telefoon en een In Case of Emergency klapper met telefoonnummers van
clubleden wie ze graag gewaarschuwd willen hebben indien er een incident is geweest.
6. Bij een ernstig incident neem je altijd contact op met 1 van de bestuursleden.
7. Op het strand bevinden zich 2 self launch- en landingspalen. Weet hoe je ze moet gebruiken
zodat je jezelf kan redden als je maatje in nood is op zee.
8. Als club raden we het lidmaatschap van de KNRM sterk aan.

Lid worden?
Stuur hiervoor een mail naar secretaris@surfclubwassenaar.nl. Je krijgt dan een reply of er nog plek is
en je ontvangt de benodigde documenten om in te vullen. Na betaling van je lidmaatschap en
eventuele stalling ontvang je je lycra en sleutel.

