REGLEMENT VOOR BOOT- EN JETSKI-EIGENAARS EN BEWONERS/EIGENAARS ROND HET VIJVERHOF :
I.Toelating om te varen :
Art. 1 : Het is verboden om vaartuigen te water te laten zonder dat de nodige formaliteiten vervuld zijn. Iedere eigenaar dient voorafgaandelijk
aan het te water laten de toelating om te varen ontvangen hebben, namelijk zijn vaartuig betaald te hebben alsook alle gevraagde documenten
bezorgd te hebben, zoals inschrijvingsbewijs met HULL-nummer, verzekeringsbewijs, vaste ligplaats, hoofdzakelijke vaarders en afstand van
verhaal.
De toelating om te varen geldt voor één seizoen. Alle boten dienen ten laatste eind november de vijver te verlaten.
II.Zwemverbod :
Art. 2 : Naar de normen volgens Vlarem 2 is er geen toelating om te zwemmen in de vijver.
Het betreden van de vijver kan enkel via een motorboot/jetski én na het bekomen van de toelating voor het seizoen. Het betreden van de vijver
met kajak of surfplank kan wel indien men ingeschreven is voor een sportkamp via Sportievak, tijdens de voorziene tijdstippen en onder toezicht
van hun monitoren. (www. Sportievak.be)
III.Varen en skiën :
Art. 3 : Abnormale hekgolven die schade toebrengen aan boten en oevers zijn verboden. Boten met ballast-tanks en dergelijke die zware
golfslag veroorzaken dienen voorzichtigheid aan de dag te leggen en dienen minstens 25 meter van de oevers te blijven en hun snelheid aan
te passen. Schade veroorzaakt aan installaties of pontons zal door de schuldige booteigenaar vergoed worden. De maximumlengte van de boot
is 21 voet.
Art. 4 : Het is verplicht om in wijzerzin te varen en te skiën. Uitzonderingen zijn slechts mogelijk voor skiërs die gebruik wensen te maken van
de schans en bij trainingen van het ski-team.
Art. 5 : Slechts twee tot drie boten/jetski’s met ervaren chauffeurs mogen op hetzelfde ogenblik uitvaren. Hierbij heeft de clubboot prioriteit.
Art. 6 : De verdeling van de waterski-uren tijdens het seizoen is als volgt : Alle dagen van zonsopgang tot zonsondergang, behalve op vrijdag
vanaf 19u.30 wanneer er ski-trainingen zijn.
Tijdens de maanden juli en augustus geldt de volgende regeling :
Op weekdagen tussen 12u. en 13u en opnieuw vanaf 17u. Op zaterdag en zondag de ganse dag.
Op bepaalde dagen en uren zal de vijver gereserveerd worden voor andere activiteiten zoals initiatielessen, duiksessies, triatlon,
zwemdoortochten, sportdagen, FST-showtrainingen, flyboard, enz... Deze activiteiten zullen op voorhand kenbaar gemaakt worden in de
Havanabar of per brief. Wat flyboard betreft : deze sessies gaan door in de rechterhoek, naast de slipway. Deze sessies mogen doorgaan
tijdens het skiën gezien zij geen hinder veroorzaken op die plaats.
Art. 7 : Iedere ski-beurt begint en eindigt bij de startponton, uitgezonderd de caravaneigenaars, die kunnen vertrekken vanop hun eigen ponton.
Art. 8 : Iedere ski-beurt bestaat uit maximum 3 rondes.
Art. 9 : Het afwerpen van een ski om verder mono te skiën dient te gebeuren voor het ponton waar vertrokken werd.
Art. 10 : Bij het ingaan van de laatste ronde dient de bootvaarder te claxonneren zodat de wachtenden zich kunnen klaarmaken en om een vlot
verloop te garanderen. Na elke ski-beurt dient het touw en ski’s zo snel mogelijk verwijderd te worden. Ook het vaartuig zelf dient zo snel
mogelijk verwijderd te worden zodat anderen geen hinder ondervinden bij het varen en skiën.
Art. 11 : Iedereen respecteert elkaar en wacht zijn beurt af alvorens te starten.
Art. 12 : Wanneer men aan het skiën is, is het af te raden om te gaan varen of te gaan jetskiën zonder skiër. Zonder skiër dient men in dat geval
zeer traag te varen/jetskiën en zo ver mogelijk van de skiër teneinde gevaarlijke situaties en risico’s te vermijden.
Art. 13 : Wanneer iemand gebruik wenst te maken van de springschans, dan wordt dit op voorhand gereserveerd voor een afgesproken tijdstip
en wachten andere skiërs hun beurt af. Als de schans gebruikt wordt, is het verboden voor andere boten om uit te varen.
Art. 14 : Speelgoed zoals zwembanden e.a. kunnen enkel gebruikt worden als er niet geskied wordt.
Art. 15 : Onder skiën verstaan wij : figuren, gewoon skiën, springen, wakeboarden, slalommen en blootvoetsen.
IV.Werking FST :
Art. 16 : Occasionele skiërs worden doorgestuurd naar skiclub FST. Skiërs die lid zijn van een andere ski-club dan FST dienen, vooraleer te
skiën aan het Vijverhof, zich in orde te brengen met het lidmaatschap van het FST. Zoniet, dan worden zij geweigerd op de plas van het
Vijverhof. Alle info is te verkrijgen op het secretariaat van het Vijverhof of via www.vijverhof.be. Alle opleidingen en initiaties worden via de
clubwerking FST geregeld.
V.Vissen :
Art. 17 : Hiervoor dient steeds de toelating gevraagd te worden aan De Heer Filip Cuvelier.
VI. Praktische zaken :
Art. 18 : De parking en het terras zullen vrijblijven van skimateriaal en aanhangwagens.
Deze kunnen gestald worden op de daartoe voorziene plaats: weide zijkant Vijverhof.
Er mag onder geen enkel beding afval in de vijver worden gegooid. (vb. BBQ-as, ...)
Afval en vuilniszakken mogen pas op zondagavond nà 17uur aan de straatkant gezet worden.

Naam :
Handtekening :

