
 

 

 

 

CLUBHUISREGLEMENT 
( en regels  gebruik materialen loods/terrein) 

WV Ouderkerkerkplas 

 

 

 WVOP is geopend gedurende het watersportseizoen.  

 Leden hebben toegang tot het terrein van WVOP van 8.00 tot 
23.00 uur.  

 Leden moeten zich kunnen legitimeren met een geldige 
ledenpas. 

 Gebruik van verenigingsmateriaal (zeilboot, surf- en supplanken) 
is alleen toegestaan voor Leden van WV Ouderkerkerplas.  

 Introducees mogen alleen meevaren met leden. 

 Jeugdleden jonger dan 15 jaar mogen alleen onder begeleiding 
van een ouder gebruik maken van het verenigingsmateriaal.  

 Als je verenigingsmateriaal gebruikt ben je verplicht om een 
zwemvest te dragen. Ook als je gaat zwemmen op een surfplank. 
Als je gebruik maakt van je eigen materiaal wordt het gebruik van 
een zwemvest sterk aangeraden. 

 Kinderen zonder zwemdiploma moeten zowel op het water als op 
de wal een zwemvest dragen. Op de steiger is het dragen van 
een zwemvest voor iedereen verplicht. 

 Verenigingsmateriaal kan alleen gebruikt worden als dit niet 
nodig is voor verenigingsactiviteiten. 

 Behandel de boten, surf- of supplanken alsof het je eigen 
spullen zijn.  

 Na gebruik dient al het gebruikte materiaal (boten, surf- of 
supplanken, zeilen, etc) weer terug te worden gelegd op de 
daarvoor bestemde plek.  

 In het geval  van schade  aan materiaal, gelieve dit direct te 
melden aan een bestuurslid of via info@wvop.nl 

 Mocht je niet precies weten hoe iets werkt, vraag hulp aan de 
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iemand anders. Verkeerd gebruik levert meestal schade op, dus 
het is beter om het even te vragen. 

 Leg de boten na gebruik weer op slot. 

 Als de bar geopend is, is het niet toegestaan om zelf 
meegebrachte consumpties te nuttigen. 

 Houd onze vereniging schoon: afval en vuil dient te worden 
gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. 

 WVOP is een rookvrije vereniging, het verboden op het terrein te 
roken. 


