U.S.R. “Triton”

Loods Reglement

LOODSREGLEMENT DE DRIEWERF
Zoals vastgesteld op 29 februari 2002.
1. INLEIDING
Dit loodsreglement is opgesteld om het gebruik van gebouwen en terreinen van “Stichting de Driewerf” en het beoefenen
van de roeisport en het verenigingsleven te bevorderen. Dit is een uittreksel uit het Algemene Loodsreglement.

2. DEFINITIES
De Wet: het Burgerlijk Wetboek; door de overheden opgelegde voorschriften; vergunningen en andere regelgeving; en
eisen die volgens de normaal burgerlijke fatsoensbegrippen aan de leden kunnen worden opgelegd.
De Stichting: Stichting De Driewerf
Verenigingen: URV Viking; AUSR Orca; USR “Triton”
Stichtingsbestuur: het bestuur van Stichting De Driewerf
Verenigingsbestuur: het bestuur van een van de verenigingen
Lid: een lid van een van de verenigingen
Gebouw en terreinen: dit is de complete roeiaccomodatie De Driewerf.
Beheerder: degene die in opdracht van de Stichting met het dagelijkse beheer belast is, dan wel zijn plaats vervanger.
Vaarverbod: De situatie dat er met de boten uit de loods niet op het Merwedekanaal gevaren mag worden.
3. OPENINGS- EN SLUITINGSTIJDEN
-

De hoofdtoegangsdeur (voordeur) dient normaal gesloten te zijn.

-

De toegang van de kleedruimtes en kantines is via het botenterrein en de opgangen naar de dakterrassen en de

achterdeur naar het ketelhuis.
-

De loods/botenberging is dagelijks geopend van 7.00 uur tot 22.30 uur. Er mag gevaren worden tot 22.00 uur. Op

zondag is de loods geopend van 8.00 uur tot 22.00 uur. Echter mag na 20.00 niet met een coach langs de kant gevaren
worden (geluidsoverlast).
-

Speciale sluitingstijden gelden van oudejaarsdag op nieuwjaarsdag van 17.00 uur (31 december) tot 12.00 uur (1

januari) en op 4 mei vanaf 18.00 uur in verband met dodenherdenking.
-

De beheerder zorgt dat de deuren geopend en gesloten worden op de onder 3 en 4 genoemde tijdstippen.

-

De openingstijden van de kantines/societeitsruimtes worden door de verenigingen vastgesteld. Met uitzondering

van Algemene Leden Vergaderingen en van te voren bij de beheerder gemelde feesten zal de sluitingstijd niet na
middernacht zijn.
-

De beheerder controleert ‘s avonds in overleg met de verenigingen of de overige deuren van het gebouw gesloten

zijn en of de lampen uitgedaan zijn.
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4. VAARVERBOD
-

Er geldt altijd een vaarverbod als de loods gesloten is.

-

Een vaarverbod wordt uitgevaardigd of ingetrokken door de beheerder of door een verenigingsbestuur.

-

Een vaarverbod staat in ieder geval aangekondigd tegen de wand van de herenkleedkamer van URV Viking,

tegenover de hoofdtoegangstrap.
-

Een vaarverbod geldt voor alle leden.

-

De verenigingsbesturen kunnen bij speciale gelegenheden al dan niet tezamen een vaarverbod afkondigen.

-

Bij temperaturen beneden de nul graden Celcius geldt automatisch een vaarverbod.

-

Indien er sprake is van ijsgang geldt een algeheel of een tot bepaalde trajecten beperkt vaarverbod

-

Bij mist met minder dan 100 meter zicht geldt een vaarverbod

-

Bij harde wind geldt een vaarverbod.

5. GEDRAGSREGELS
-

Open loodsdeuren staan vast.

-

De deuren van een gangpad zijn dicht als alle boten in het desbetreffende gangpad liggen.

-

Een boot mag nooit onbeheerd aan het vlot liggen.

-

Bij drukte mag de boot niet nodeloos lang langs het vlot of op het botenterrein liggen.

-

Het afstellen van het voetenbord moet bij drukte op het water geschieden.

-

Het aanleggen van de boot moet vanaf het zuiden (dit is vanaf de snelwegbrug). Wegvaren mag uitsluitend in

noordelijke richting.
-

Aanleggende boten hebben voorrang op boten die in ‘t water gelegd worden.

-

Er mogen geen riemen, bankjes, schragen, schoonmaakartikelen of ander materiaal op het vlot of op het

botenterrein achtergelaten worden.
-

Het gebruik van de roeibakken mag het botenverkeer niet hinderen. Bij voorkeur de bakken aan de uiterste zijden

gebruiken en zoveel mogelijk in de buurt van de eigen loods. De roeibakken mogen niet onafgedekt onbeheerd
achtergelaten worden.
-

Waterslangen dienen na gebruik opgerold te worden en bij de kraan te worden gedeponeerd.

-

Het uitoefenen van andere sporten op het botenterrein en op het vlot is niet toegestaan. Evenmin mag het

Merwedekanaal als zwembad gebruikt worden.
6. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
-

Het gebouw en de terreinen dienen gebruikt te worden voor de geeigende doelstellingen.

-

Auto’s dienen uitsluitend op de parkeerplaatsen geparkeerd te worden.

-

Fietsen dienen in de fietsenrekken geplaatst te worden.

-

Het botenterrein is geen fietsenstalling, noch parkeerplaats. Botenwagens mogen hier wel gestald worden.

-

Gelet op de brandweervoorschriften moeten de toegangen, vluchtroutes en de in- en uitritten permanent

vrijgehouden worden.
-

Brandblusmiddelen mogen niet worden misbruikt.

-

In de algemene ruimtes, gangen en in de loods geldt een rookverbod.

-

Met uitzondering van de loods, bergruimten, keukens en bestuurskamers dienen het gebouw en terreinen vrij van

opslag te zijn.
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Glaswerk, vaatwerk, glazen flessen en dergelijke zijn uitsluitend toegestaan in de kantines, bestuurs- en

vergaderruimtes en op de dakterrassen.
-

Etensresten moeten in de (AGF)container worden gedeponeerd. Het is verboden om etensresten via het riool af te

voeren.
-

Het gebouw en terreinen dienen naar behoren schoongemaakt te worden.

-

Er mogen geen affiches, posters en dergelijke op de geschilderde delen van het gebouw geplakt worden.

-

Ledenwerkplaatsen/reparatieplaatsen dienen gebruikt te worden voor huishoudelijke reparaties. De wettelijke

regels zijn hier normaal van toepassing.
-

Voor het in voorraad houden/bezitten van schadelijke en/of lichtontvlambare stoffen gelden de wettelijke regels.

-

Afvoer van (klein-)chemisch afval dient in overleg met de beheerder te gebeuren. Dit mag niet via het riool.

-

De invalidenlift en het invalidentoilet mogen alleen met die bestemming gebruikt worden.

-

Er mag geen geluidsoverlast naar de andere gebruikers en naar de omwonenden van het gebouw en de terreinen

optreden.
7. FEESTEN EN PARTIJEN
-

Feesten zijn toegestaan in de kantines/societeitsruimtes, voor zover zij een verenigingskarakter dragen.

-

Bruiloften en andere partijen zijn niet toegestaan.

-

In het gebouw kan slechts een feest tegelijk gegeven worden.

-

Feesten moeten van tevoren bij de beheerder worden gemeld. De volgorde van aanmelding bepaalt de voorrang.

-

Er mag geen geluidsoverlast zijn voor derden, zeker niet na 24.00 uur. Ook bij het verlaten van het gebouw dienen

de feestgangers geen nadrukkelijke feestkenmerken op straat te vertonen. Dit naar redelijkheid en billijkheid ter
beoordeling van de beheerder.
-

Wanneer de gestelde regels niet naar behoren worden nagekomen, heeft de beheerder de bevoegdheid het feest

tussentijds te beeindigen.
-

Schade, welke ontstaan is door een gegeven festiviteit, wordt verhaald op de desbetreffende vereniging.

8. VERANTWOORDELIJKHEDEN
-

Het naleven van dit reglement is de verantwoordelijkheid van de Stichting en de drie verenigingen.

-

Het naleven van dit reglement wordt mede gecontroleerd door de beheerder.

-

De beheerder zal de klachten over het niet naleven neerleggen bij de verenigingsbesturen.

-

De beheerder treedt slechts in urgente gevallen zelf corrigerend op.

-

Verenigingen zijn verantwoordelijk voor hun leden, genodigden en introducees.

9. SANCTIES
-

Bij het niet naleven of bij schending van dit reglement kunnen de besturen op grond van hun eigen statuten en

huishoudelijk reglementen sancties opleggen aan de desbetreffende leden.
-

De Stichting verhaalt de schade ontstaan aan de gebouwen en terreinen door schending, dan wel niet naleving van

dit reglement op desbetreffende vereniging.
-

De Stichting verhaalt de consequenties van aansprakelijkheden, ontstaan door het niet naleven van dit reglement,

welke overheden opleggen aan de Stichting of haar bestuur, volledig op de desbetreffende vereniging.
-
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