VZW GANNET
Hazelaarstraat 60 – 9940 Evergem

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ALGEMEEN
Art. 1
Dit reglement vormt een aanvulling op de statuten opgemaakt op 1 februari
2008.
Het is bindend voor alle toegetreden leden, alsook voor alle leden (hierna samen
“alle leden” of “welkdanig lid” genoemd) tenzij strijdig met de ter zake vigerende
wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en behoudens
de gevallen waar een uitdrukkelijk onderscheid tussen beiden wordt gemaakt.
Het huishoudelijk reglement kan aangepast worden overeenkomstig hetgeen
bepaald is in artikel 24 van de statuten. Wijzigingen zullen op de website worden
ter kennis gebracht.
Het reglement moet te allen tijde beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel
of het secretariaat.

TOETREDING, RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE TOEGETREDEN LEDEN
Art.2
Men wordt toegetreden lid van de VZW GANNET door het ondertekenen van het
aanvraagformulier en betaling van de ledenbijdrage, vastgelegd door de
algemene vergadering (thans 20 euro per jaar).
Toegetreden
leden
zijn
ondermeer
steunende,
sympathiserende,
projectondersteunende leden en opstappers.
Door de ondertekening van het aanvraagformulier aanvaardt het toegetreden lid
het huishoudelijk reglement.
Toegetreden leden hebben geen stemrecht.
Het toegetreden lid kan na 6 maanden een aanvraag indienen om lid te worden.
De procedure tot aanvaarding van leden is bepaald in artikel 6 van de statuten.
Het (toegetreden)lidmaatschap van de VZW GANNET kan worden beëindigd
doordat een lid zelf zijn/haar ontslag schriftelijk indient bij de raad van bestuur.
De aanvaarding van een ontslag is slechts mogelijk als het lid aan alle financiële
verplichtingen ten opzichte van de VZW GANNET heeft voldaan.

ALGEMENE VERPLICHTINGEN
Art.3
Alle leden moeten zich waardig gedragen en zij staan in voor de orde en netheid
op de boot, in de lokalen of op de terreinen waar activiteiten worden
georganiseerd door de VZW GANNET.
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Opstappers moeten zich houden aan het boordreglement, opgesteld door de
schipper, dat ter inzage is op de boot en te raadplegen is op de website en zich
houden aan de instructies van de schipper.
Zij dienen zich ook te houden aan de wetten en reglementeringen van het land
waar ze zich bevinden (inclusief de medische voorschriften) en moeten over de
vereiste documenten en vergunningen beschikken.
Zij verbeuren de betaalde kostenbijdragen indien zij de reis niet kunnen verder
zetten ingevolge een inbreuk op deze bepalingen, zonder verhaalmogelijkheid
vastgesteld door de schipper.
Art.4
Indien een lid van de vereniging, rechtstreeks of onrechtstreeks schade
toebrengt aan de vereniging, haar bestuurs- of andere welkdanige leden, kan de
raad van bestuur de uitsluiting vragen overeenkomstig artikel 7 van de statuten.
Een toegetreden lid kan in dergelijk geval onmiddellijk worden uitgesloten uit de
vereniging door een beslissing van de raad van bestuur, genomen bij twee
derden meerderheid. Inbreuken op één van de artikelen van dit reglement
kunnen leiden tot een dergelijke uitsluiting.

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN
Art.5
De VZW GANNET is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurlijke
ongevallen, schadeverwekkende feiten of diefstal. Ieder welkdanig lid dat
deelneemt aan activiteiten aan boord dient verzekerd te zijn (B.A.).
Dit kan individueel of door zich aan te sluiten bij een groepsverzekering. De
eventuele vrijstelling blijft te zijnen laste.
De opstappers betalen geen bijdrage in de premie voor de verzekering van de
boot.
Voor repatriëring dienen de opstappers zelf een verzekering af te sluiten.
De opstappers zijn aansprakelijk voor schade die zij veroorzaken aan boot en
toebehoren door handelingen die gekwalificeerd worden onder “opzet en zware
fout”. De schipper beslist daarover in redelijkheid naar de concrete
omstandigheden zonder verhaalmogelijkheid.

BETALINGEN
Art.6
Door het enkele feit van lidmaatschap, aanvaardt elk welkdanig lid de tarieven
door
het
bestuur
vastgelegd
voor
de
ledenbijdrage,
alsook
de
betalingsmodaliteiten en de tarieven voor de kostenbijdrage bij het meevaren als
opstapper.
Indien een welkdanig lid binnen de gestelde termijn van een maand na een
herinnering de vastgestelde jaarlijkse ledenbijdrage niet heeft betaald is hij/zij
automatisch ontslagnemend. Sommige leden, waaronder ereleden, kunnen
worden vrijgesteld van een bijdrage.
Alle rekeningen uitgaande van de vzw GANNET dienen uiterlijk op de vermelde
vervaldag en bij gebreke aan vermelding binnen de 14 dagen betaald te zijn.
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MEEZEILERS
Art.7
Leden en aangesloten leden die willen meezeilen stellen hun kandidatuur bij de
raad van bestuur.
De raad van bestuur beslist over elke aanvraag zonder zijn beslissing te moeten
motiveren.
Tegen de beslissing is geen verhaal mogelijk. De door de raad van bestuur
aanvaarde kandidaturen worden overgemaakt aan de expeditieleider die een
vetorecht heeft.
De aanvaarding wordt pas definitief na betaling van de bijdrage uiterlijk drie
maand voor de opstap.
Opzegging door overmacht wordt beoordeeld door de raad van bestuur.
Opstappers doen afstand van verhaal tegenover de VZW GANNET voor het geval
dat de Gannet door onvoorziene omstandigheden, die niet te wijten zijn aan de
schipper, zijn opstap- en/of afstapplaats niet bereikt op het afgesproken tijdstip.
Art.8
Voorwaarden voor meezeilen:
- minimum leeftijd 18 jaar (minderjarigen dienen vergezeld te zijn van de
ouders);
- tenminste zes maanden lid zijn van de VZW GANNET;
- kandidatuur stellen voor een bepaald traject via info@gannet.be (t.a.v.
Linda);
- voor een periode van minimaal 2 en maximaal 8 weken per kalenderjaar;
- bereid zijn om mee te werken aan het educatieve luik tijdens de reis.
Kosten voor het meezeilen:
- 250 euro per week (studenten 150 euro per week)
- inbegrepen:
gebruik van de boot (overnachting in een tweepersoonshut);
één (1) overnachting in een jachthaven per week, verbruik van diesel, gas
en water;
gebruik van de duikapparatuur;
verzekering boot.
- niet inbegrepen:
transfers naar en van de boot, persoonlijke uitgave;
boordkas (15 à 20 euro per dag) voor eten en drinken aan boord;
bijkomende ligprijzen jachthavens, toeristentaksen enz. …;
vullen van duikflessen aan boord: 10 euro per fles.
Art.9
Meezeilers verbinden zich ertoe tijdens hun verblijf de instructies van de schipper
stipt op te volgen en actief mee te werken aan de door de VZW GANNET
opgezette educatieve projecten.

RECHTSMACHT
Art.10
Geschillen in verband met het lidmaatschap van de VZW GANNET, de daaruit
vloeiende rechten en verplichtingen, de toepassing van dit inwendig reglement,
de rekeningen en betalingen vallen onder de bevoegdheid van de vrederechter
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binnen wiens kanton de zetel op het ogenblik van de inleiding van de zaak
gevestigd is of van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Integrale tekst aldus goedgekeurd door de
ALGEMENE VERGADERING VAN 20 MAART 2009
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