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   HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2023 .  
  
1. ALGEMEEN  
  Onderstaande reglementering omvat de voorwaarden tot toetreding als toetredend  
                  of sympathisant lid van Lumma Ski vzw. Dit reglement bepaald tevens de voorschriften voor 
                 alle plaatselijke activiteiten, alsook voor de door de club geboden accommodatie en diensten.   

a.  Het lidmaatschap is geldig voor het lopende jaar. Deze dient jaarlijks vernieuwd te worden.  

b. Clubleden verbinden zich ertoe geen enkele daad te stellen die Lumma Ski vzw enig nadeel zou 
                  berokkenen. Indien aan de club schade wordt berokkend door eender welke fout van een lid,  
                  hetzij opzettelijk, hetzij onopzettelijk, dient deze schade door het betrokken lid volledig en 
                  integraal te worden vergoed.  

c. Elk clublid aanvaardt zich spontaan te zullen schikken naar de bevelen, richtlijnen en      (eventueel gewijzigde) 
reglementen, die door nv DE SCHEEPVAART, of elke andere openbare instantie, tegenover de club en haar leden 
zou worden uitgevaardigd.  

d. Clubleden die wensen aan competitiesport te doen, kunnen binnen het kader van de club geen enkele aanspraak 
maken op speciale voorrechten, noch wat betreft accommodatie, noch wat betreft clubgelden. Er zal geen 
enkele uitzondering gemaakt worden in verband met het toepassen van de vaarreglementen, of in verband met 
het gebruik van de ons toegewezen watervakken.  

e. Bij inschrijving krijgt ieder lid zijn lidkaart,  en sticker dit is strikt persoonlijk!  

f. Clubleden die wensen een klacht in te dienen, doen dit schriftelijk via het opmerkingen/klachtenformulier. De raad 
van bestuur zal deze klacht onderzoeken en een antwoord formuleren aan de betrokken partij.   

g. De eigendom van Lumma Ski vzw samen met al haar leden worden aanzien als een privé club.  

h. Uitgesloten of uittredende leden kunnen geen enkele aanspraak meer maken op het gebruik van de accommodaties 
en/of eigendommen van Lumma Ski vzw.  

i. Uitgesloten of uittredende leden doen automatisch afstand van elk recht of vordering ten overstaan van 
de Lumma Ski vzw.  

j. De raad van bestuur kan het lidmaatschap van eender welk clublid in trekken en/of voor volgend seizoen weigeren. 
Op die manier kan worden opgetreden tegen leden die de rust verstoren, reglementen niet naleven, derden in 
gevaar brengen, of op één of andere manier de goede werking van de club in het gedrang zouden brengen.  

k. Lumma Ski vzw noch de raad van bestuur kan verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.   
l. Het is verboden in het Albertkanaal te zwemmen.   
m. Zonder uitdrukkelijke toestemming of geldig mandaat van de raad van bestuur is het aan individuele leden of 

groepen van leden verboden om activiteiten in te richten, gelden in te zamelen of eender welke andere handeling 
te stellen in naam en voor rekening van Lumma Ski vzw. Alleen de raad van bestuur kan beslissen tot het oprichten 
en ontbinden van een comité of sub-comité’s binnen de schoot van Lumma Ski vzw.   

n. Kandidaat leden worden met hun gsm nummer in de poort gezet van 1 apri tot 31 oktober .  
o. De lidgelden worden jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur.  

 
2. BIJZONDER  
  
1. De reglementering van nv De Scheepvaart is van toepassing voor ieder lid.  

De reglementering van nv De Scheepvaart is te raadplegen op de website van deze dienst.  
2. Aanleggen, aan- en vertrekken van de steigers is enkel toegelaten in de vaarrichting Beringen.  

Bijgevolg liggen aangelegde vaartuigen steeds met de boeg richting Beringen.  
3. Vaartuigen dienen vastgemaakt te worden aan de daarvoor voorziene ringen. Deze zijn  

verankerd in het beton, boven de aanlegsteigers. Het is verboden uw vaartuig vast te leggen  
aan de aanlegsteigers. Het besturen van een vaartuig is verboden aan personen  
die geen geldig stuurbrevet hebben.   

4. De piloot van een boot moet tijdens het varen zitten op de daarvoor voorziene plaats. Het is 
 verboden rechtstaand te varen. De aanwezigheid van een copiloot is ten zeerste aan te raden, 
 dit is echter verplicht als men een skiër trekt.  

5. Voor de club, ter hoogte van de aanlegsteigers is varen enkel toegelaten in rechtlijnige 
 beweging, evenwijdig met de kant. Terugdraaien kan dus enkel voorbij de laatste steiger.  

6.       Bij het kruisen van andere vaartuigen houdt U steeds rechts.  
7. Waterskiën is enkel toegelaten met een redding- of ski vest. Dit geld ook voor alle andere facetten, tubes, surf ski, 

jetski, enz.…  


