WELKOMSTMAP

SECRETARIAAT: POSTBUS 422 • 2040 AK ZANDVOORT

Het bestuur en de leden van de
Watersport Vereniging Zandvoort
heten je van harte welkom.

In deze welkomstmap denken we de
meeste vragen voor je te beantwoorden.
We hopen dat je hiermee sneller je weg
zult vinden en je ook sneller thuis zult
voelen. Mocht je na het lezen nog
vragen hebben, kan je natuurlijk altijd
bij het bestuur of een clubgenoot terecht.

Accommodatie en faciliteiten
De accommodatie van de watersportvereniging bestaat uit een clubgebouw met diverse
ruimtes en het haventerrein. Afgezien van een aantal opslagplaatsen voor materiaal en
gereedschap zijn alle ruimten toegankelijk voor leden. De toegangscode tot deze ruimten
in het clubhuis is voor alle leden beschikbaar, maar mag niet zonder toestemming van
het bestuur aan derden verstrekt worden.
Op de begane grond van het clubgebouw tref je aan:
• Sanitaire voorzieningen (douche, toilet)
• Het pakkenhok (de mogelijkheid om wetsuits etc. op te hangen)
• Kasten voor het opbergen van persoonlijke spullen. Hierbij dien je zelf voor een
slotje te zorgen
• Zeilvakken voor het opbergen van zeilen
• Frisdrankautomaat.
• Kite en windsurfvakken
• Rekken voor de golfsurfplanken en SUP-boards

Op de bovenverdieping van de club tref je de kantine en het terras aan.
• Ook hier kun je gebruik van een heren- en damestoilet maken
• De kantine is in principe alleen in het weekend bemand. Betaling van consumpties
geschied via een automatisch betalingssysteem. Om hiervan gebruik te kunnen
maken heeft de kantinecommissie een digitale foto van je nodig. Ook zal je een
machtiging voor een automatisch incasso van je barrekening moeten geven.
• Ieder lid heeft toegang tot de kantine
• Wanneer de kantine gesloten is kan er gebruik gemaakt worden van divers
keukengerei, magnetron, waterkoker etc. Het verzoek is wel het gebruikte
materiaal schoon op te bergen
• Een kofieautomaat (wanneer de kantine gesloten is, kun je je eigen kofiecups
gebruiken)

De diverse andere ruimtes bieden opslag voor het volgende:
Stoelenruimte:
• Algemeen gebruik voor het opbergen van de strandstoelen en parasols
• Ook staat hier de compressor voor het oppompen van je kite opgeslagen. De knop om
deze te bedienen vind je naast de deur van de technische ruimte. De slang zelf vind je
aan een paal voor het clubhuis.
Garagerruimte:
• Hierin staat de tractor gestald. Bestuurders van de tractor worden door het bestuur
WVZ aangewezen en via een lijst bekend gemaakt.
• Opslag Rib. Ook bestuurders van de motorboot worden door het bestuur geselecteerd
en via een lijst bekend gemaakt.
• Opslag van wedstrijdboeien, ankers en ankerlijnen.
Technische ruimte
• Hierin staat een werkbank en zijn diverse gereedschappen opgeslagen.
Lier:
• Naast het clubhuis, onder het afdekzeil nabij de vlaggenmast, bevindt zich de elektrische lier voor het naar boven slepen van de boten. Lees voor gebruik ook eerst de
gebruiksaanwijzing. Let op: de lier mag niet door kinderen worden bediend!

Waar kan ik mijn materiaal stallen en hoe werkt het?
Alle ligplaatsen voor boten, windsurfplanken, Kites, golfsurfplanken, SUP boards en
bijbehorend materiaal worden door de havencommissaris toegewezen. Onderling ruilen
van plek kan alleen in overleg met de havencommissaris. Dit in verband met controle op
materiaal en veiligheid.
Zeilers:
• Boot op de toegewezen plek in de haven, gezekerd aan minimaal twee grondankers
• Zeilen in toegewezen zeilvak in het clubhuis. Boten aan de vloedlijn op- en aftuigen.
Geen opgetuigde boten in de haven. Dit voor de veiligheid van jezelf en anderen
Kiters/surfers/suppers:
• Kites en surfplanken en SUP boards in toegewezen vak/rek plaatsen
• Kites bij voorkeur op strand oppompen, bij veel wind op vastgestelde plek in
de haven
• Geen kites oplaten/laten landen in de haven
• Kites en surfplanken in toegewezen vak plaatsen
• Svp geen kites te drogen hangen in de kitelocker ruimte; dit hindert anderen
• Windsurf materiaal wordt opgeslagen in het daartoe bestemde windsurfhok
• Bodyboards worden in het stoelenhok opgeslagen
Allen:
• Attributen in toegewezen kast in clubhuis
• Het is niet toegestaan spullen op de kasten te zetten
• Wet en dry suits in de natte pakken ruimte. I.v.m. de beschikbare ruimte vragen we je
maximaal 1 pak per lid in de pakkenruimte op te hangen. Zorg dat je naam in je
kleding staat. Schoenen dien je in je eigen kitelocker/zeilkastje op te ruimen. Kiters
vragen we hun pak in eigen kitelocker te drogen te hangen
• Ligstoelen/parasols in daarvoor beschikbare ruimte

Hoe en waar kan ik met mijn vaartuig het water opvaren en aanlanden?
Voor de Zandvoortse kust is het op twee plaatsen toegestaan om met boten aan of af
te varen. Die plaatsen zijn onze eigen club en in het noorden naast paviljoen 25
(Sandy Hill). Daarnaast zijn in Zandvoort drie kitespots aangewezen.
Een hiervan ligt voor de watersportvereniging. De overige twee liggen voor “the Spot”
en voor “Riche”.
Om het aan- en afvaren voor de club in goede banen te leiden zijn de volgende
spelregels van toepassing:
Boten
Recht voor de vereniging, in de volle breedte van het haventerrein, is de aan- en
afvaartplaats voor de boten. De boten kunnen hier vandaan de zee kiezen. Let op
bij aankomst en vertrek op zwemmers en andere badgasten. Een vertrekkende boot
moet voorrang verlenen aan een uit zee komende boot.
Kites
De kitezones worden middels borden en gele banners aangegeven. De banners
dienen door de kiters zelf geplaatst te worden en wel op het strand voor de club.
De banners bevinden zich aan de zeekant van de kiteruimte, helemaal achterin tegen
de muur aan.
Wanneer je gaat kiten dan dienen deze banners circa 100 meter uit elkaar geplaatst te
worden. Dit houdt in dat je als eerste kiter op het strand niet alleen je kite oppompt
maar ook de banners plaatst. Denk bij het plaatsen van de banners ook het aan hoog en
laag water. Na aloop graag weer even opruimen. De kiteslang ophangen op de daartoe
bestemde plek in de kitelocker-ruimte.
WA verzekering verplicht
Overigens is voor ieder lid verplicht een minimaal een WA verzekering af te sluiten voor
vaartuigen en voor kites. Voorts tracht de vereniging het clubhuis en haventerrein zo
veilig mogelijk te maken, maar evengoed is aanwezigheid op, in of rond het clubhuis en
ons haventerrein op eigen risico.

Welke evenementen worden georganiseerd, door wie en wanneer?
Op de club worden diverse evenementen georganiseerd. Het initiatief hiertoe kan bij
de club maar ook bij de leden liggen. Hieronder staan een aantal evenementen
opgenomen.
Zeilen
De wedstrijdcommissie organiseert gedurende het seizoen verschillende (club)zeilwedstrijden. Ieder lid is vrij om hier aan deel te nemen. Naast deze clubwedstrijden,
welke meetellen voor het clubkampioenschap, organiseert de WVZ ook de Eneco
Luchterduinen Race. Eneco Luchterduinen Race is een lange afstand zeilwedstrijd welk
jaarlijks het 3e weekend van augustus wordt gehouden. De race is van oor- sprong
ontstaan uit een lange afstandsrace van Zandvoort (via Noordwijk) naar het REM-eiland
en terug. Een groot(s) zeilevenement waar we als WVZ trots op zijn dit te mogen én
kunnen organiseren.
Om de basiskennis van het wedstrijdzeilen van alle leden een beetje bij te spijkeren,
organiseert de wedstrijdcommissie ieder seizoen, bij voldoende animo, een (wedstrijd)
zeil clinic. Hierover wordt gedurende het seizoen gecommuniceerd. Dus wees alert als je
mee wilt doen.
Jeugdzeilen
In 2012 is de Watersportvereniging het jeugdzeilprogramma Zandvoortse Zeehelden
gestart. De zeilcursus wordt gegeven door vrijwilligers, allen leden van de WVZ. Er wordt
gevaren met Hobie Dragoons. Het lesgegeven gebeurt volgens het CWO-leersysteem. Het
doel is om de cursisten effectief les te geven, waarbij plezier hebben in het zeilen voorop
staat. Aan het eind van het seizoen krijgen de cursisten een WVZ-certiicaat.

Kiten
In juni organiseert de watersportvereniging de Mystic Mega Downwinder. Een groots
event, waarmee de WVZ zich ook in de kitescene op de kaart gezet heeft.
Hiernaast worden er door een groep enthousiaste kiters, wanneer de condities het
toelaten, op de vrijdagavond course races georganiseerd. Voorafgaand aan deze
wedstrijden wordt er vaak gezamenlijk een zelfgemaakte warme maaltijd gegeten.
OZK Jeugd Freestyle Kite Kampioenschap
Speciaal voor de jeugd worden 1 á 2 keer per jaar Freestyle Kitewedstrijden
georganiseerd. Jeugd uit heel het land komt naar Zandvoort om hun beste tricks te
tijdends dit kampioenschap te showen.
Kitesurflessen
Het is mogelijk om voor leden van de WVZ voor de deur kitelessen te nemen. De WVZ heeft
contact gezocht met een kitesurfschool. Deze Kitesurfschool werkt, om kwaliteit en veiligheid
te garanderen, op basis van privéles met 1, 2 of bij uitzondering met 3 cursisten tegelijkertijd.
Hierdoor is dit misschien niet de goedkoopste kitsesurfschool, maar zij biedt op deze manier
van lesgeven wel kwaliteit en veiligheid. Voor leden van de WVZ geldt er een interessante
WVZ-ledenprijs. Voor meer informatie zie ook de WVZ-website onder het tabblad
Activiteiten/kiten.
Windsurfen
Sinds najaar 2013 organiseren de WVZ- windsurfers het Nederlands Kampioenschap
Wave Performance. Nadat er al enkele jaren geen ONK Wave meer werd georganiseerd,
hebben de WVZ-windsurfers deze competitie weer opgepakt. De compettie is inmiddels
uitgegroeid tot een wedstrijdserie met meerdeere stops in Nederland. Door het oppakken
van de Wave Performance, hebben de windsurfers een nieuwe impuls aan het Wave
Performance Windsurfen weten te geven.

Suppen (Stand Up Paddling)
Deze relatief jonge sport kent een zeer snelle groei op demWVZ. Er worden regelmatig clinics,
testdagen , downwinders of andere activiteiten georganiseerd. De suppers houden elkaar met een
eigen whats-app groep op de hoogte.
Golfsurfen
In het 1e weekend van januari vindt sinds enkele jaren de New Years Surf op de watersportvereniging plaats. Een lifestyle-event, georganiseerd i.s.m. de Surfvereniging Zandvoort. Golfsurfers uit het hele land komen op deze dag naar Zandvoort. Warme douches,
verwarmde kleedruimte, vloerverwarming en een openhaard maken het zelfs in de winter
aangenaam vertoeven op de vereniging.
Sunday Sessions
Voor de Golfsurfers worden er in juni en september golfsurfclinics georganiseerd. De Sunday
Sessions beslaat een serie van 4 sessies voor jeuged van 7 t/m 18 jaar. De deelnemers worden
op basis van leeftijd ingedeeld.
Culinair
In de zomermaanden wordt ca. 5 maal op een woensdagavond een lekker hap georganiseerd.
Genieten na een actviteit op het water met een glas bij een ondergaande zon.
Jaarrond Kalender
Door de komst van ons jaarrond accommodatie heeft de vereniging ook een jaarrond
activiteitenkalender gekregen. Gedurende de wintermaanden worden er diverse activiteiten
georganiseerd, waaronder de MTB Beach Challenge, WVZ film middag, zeil en surf clinicus.
Maar ook presentaties over interessante onderwerpen of product- introducties. Deze
activiteiten worden in de activiteitenkalender op de website geplaatst.

Gebruik van de faciliteiten
Alle leden zijn vrij om de faciliteiten van de club te gebruiken. Het verzoek is wel om alles
netjes achter te laten. Let ook op dat je als laatst vertrekkende alle toegangs- deuren
achter je sluit en op slot zet.
Kantine
Zowel de benedenbouw, als ook de kantine zijn toegankelijk voor watersporters in
wetsuits. Spoel voor het betreden van het clubhuis wel even het zout en zand van je
pak af. En laat je pak eerst even een beetje uitdruipen voor je naar binnen gaat.
Buitenterras
Op het terras van de kantine bevinden zich loungebanken. Wanneer je de laatste
gebruiker van de van de loungebankkussens bent, zorg dan dat deze voor vertrek weer
netjes op de middelste bank opgestapeld zijn en met afdekzeil zijn afgedekt. Maak de
banden van het afdekzeil vast. Het kan zomaar gaan waaien de komende dagen.
Barbecue
Op het buitenterras van de kantine staat eveneens een gasbarbecue. Deze mag door alle
leden gebruikt worden. Lees voor gebruik eerst de handleiding door. Zorg dat je de
barbecue na gebruik schoner achterlaat dan je hem aantreft. De gebruikers na jou zullen
je dankbaar zijn. NB: het gebruik van andere barbecues op het buiten terras is niet
toegestaan.
Open haard
Om de gasrekening enigszins beheersbaar te houden zal de gas open haard voor- namelijk
gedurende wintermaanden branden. De openhaard wordt met een slot afgesloten.
Alleen het bestuur of het dienstdoende kantinecommissie is bevoegd de open haard aan
of uit te zetten.
Douche en toilet
Maak het gebruik van de douches niet onnodig lang, zodat we energiekosten met elkaar
in de hand kunnen houden. Na gebruik van douche of toilet dient deze schoon achter
gelaten te worden. Materiaal hiervoor staat in de buurt van de sanitaire voorzieningen.

Kleedruimten
Het tussendoor vegen van de kleedruimte, maar zeker aan het einde van de
dag, behoort tot ieders taak. Het is een kleine moeite en houdt het clubhuis
lekker schoon en verzorgd.
Stoelenhok
Ieder lid kan gebruikmaken van het stoelenhok, om hier zijn of haar stoel te
stallen. Omdat de beschikbare ruimte maar beperkt is geldt maximaal 1 platinklapbare campingstoel per lid. Zorg dat de stoel duidelijk voorzien is van
naam, zodat we ook weten wie de stoel toebehoort.
Haven
Laat geen rommel achter. Afval graag in de daarvoor bestemde grijze
containers weggooien. Je mag met de auto op het haventerrein komen, maar
alleen om spullen te brengen of te halen. Hiervoor heb je een verguning van
de havencommissie nodig.
Parkeren van auto’s op het haventerrein is niet toegestaan mits met
toestemming van de havencommissaris. Fietsen en brommers s.v.p. plaatsen
in de rekken; niet bij, tegen of in het clubhuis.
Lier
Naast het clubhuis, onder het afdekzeil nabij de vlaggenmast, bevindt zich de
elek- trische lier voor het naar boven slepen van de boten. Lees voor gebruik
ook eerst de gebruiksaanwijzing. Let op: de lier mag niet door kinderen
worden bediend!
Zorg ervoor, wanneer je de laatste gebruiker van de lier bent, je de lier
afgedekt met een zeiltje. Maak de banden van het afdekzeil vast. Het kan
zomaar gaan waaien de komende dagen.
Afval
Heb je afval, dan willen we je vragen dit in de juiste bakken weg te gooien.
Karton bij het karton, en voor het glas is beneden in het afvaldepot een aparte
glasbak. Is een afvalzak vol, vraag dan bij de kantine even de sleutel voor de vuilcontainers. Is de kantine gesloten, breng een volle afvalzak dan even naar het
afvaldepot, en gooi hem in een afvalcontaier.
Zo houden we het met elkaar schoon op de club.

Wat wordt er van een clublid verwacht?
Ieder lid van de watersportvereniging draagt haar steentje bij aan het reilen en zeilen van
de club. De bijdragen bestaan onder andere uit het opbouwen en afbreken van het
haventerrein, onderhoud en opruimen van het clubhuis/haventerrein en kantinediensten.
Deze activiteiten zijn niet optioneel en gelden voor alle leden, met uitzondering van de
jongsten en oudsten onder ons. In totaal vervul je als WVZ-lid 3 diensten per jaar,
waarvan 1 kantinedienst, 1 dienst “onderhoud en opruimen” en 1 dienst naar keuze.
Daarnaast zijn de leden verantwoordelijk bij het gebruik van algemene middelen van de
club en zien we graag dat de club netjes en schoon wordt achtergelaten.
Via onze website (tabblad Leden/inschrijven diensten) kun je jezelf inschrijven voor
kantinediensten en de diensten “onderhoud en opruimen”. Bij verhindering ben je zelf
verantwoordelijk voor vervanging van je dienst. Op de website staat eveneens hoe je een
vervanger kunt regelen.
Sociale controle
Aangezien het strand een publiek domein is, kan het voorkomen dat niet-leden, anders
dan gasten van de club, zich op de club bevinden en gebruik maken van onze
faciliteiten. Daarom is een stukje controle van belang. Stel jezelf voor aan ieder die je
tegenkomt. Vraag ook omgekeerd wie de ander is. Houd toezicht op je eigen bezittingen
en die van anderen.
Het komt voor dat de boten in de haven als speelapparaten worden gebruikt. Dit is niet
de bedoeling. Immers, de kans op schade en blessures is hierdoor aanwezig en willen
we graag voorkomen. Het komt voor dat leden op het haventerrein een BBQ gebruiken.
Dit is niet verboden maar neem wel de nodige voorzichtigheid in acht.
Kampvuren etc. echter zijn uit den Boze.
Diverse Lidmaatschapsoorten
Je kunt bij ons zowel individueel als gezinslid worden. De gezinsleden hebben dez- elfde
rechten en plichten als een individueel lid behalve stemrecht, dat heeft alleen het
hoofdlid. Dat houdt ook in dat gezinsleden meedraaien in kantinediensten en diensten
“onderhoud en opruimen”. Je begint het eerste jaar als aspirant lid en na een jaar, als alle
overige leden nog steeds blij zijn met je komst en je aan alle verplichtingen hebt voldaan,
word je op de ledenvergadering persoonlijk voorgesteld en met applaus tot oficieel lid
gebombardeerd.

Kantinedienst
Ieder gezinslid en individueel lid > 18 jaar draait kantinediensten. Via de WVZ-website
(tabblad Leden/inschrijven diensten) kun je je hiervoor inschrijven.
Onder leiding van een kantinecommissielid wordt je wegwijs gemaakt in de kantine.
Tijdens de bardienst heb je recht op twee gratis consumpties. De werkzaamheden
bestaan uit het bereiden, verkopen en aanvullen van het assortiment, het schoonhouden van bar, keukenattributen en glazen.
Ook kan het voorkomen dat het periodiek schoonmaken van koelkasten etc. net in je
kantinedienst valt. Met elkaar is dat klusje zo geklaard. Uit veiligheidsoverwegingen mag
glaswerk niet mee genomen worden naar strand of haventerrein.
Diensten “onderhoud en opruimen”
Gedurende het seizoen worden de accommodaties, de haven en het omliggende terrein
door de leden, onder leiding van de Havencommissaris of Technisch commis- saris,
onderhouden. Via de WVZ-website (tabblad Leden/inschrijven diensten) kun je je
hiervoor inschrijven.
Op en afbouw van het haventerrein
Het haventerrein moet gedurende de wintermaanden opgeruimd zijn. Daarom wordt in april
het haventerrein opgebouwd en in oktober weer afgebouwd. De werkzaamheden vinden
plaats door de leden. Hierbij is ieder lid aan een ploegleider gekoppeld. De werkzaamheden
op deze dagen bestaan onder meer uit het plaatsen van hekwerken, beschoeiing, rietmatten,
kastanje takken, rijplaten, vlonders en tegels etc. Via de WVZ- website (tabblad
Leden/inschrijven diensten) kun je je hiervoor inschrijven.
Stormalarm
Aangezien we met de club pal aan de vloedlijn staan, is het in het verleden voorgekomen dat de boten bij zeer hoog water in het water kwamen te liggen. In zo’n geval
dienen de boten hogerop geplaatst te worden. Daarom is een alarmgroep gefor- meerd.
De alarmgroep bestaat uit alle booteigenaren waarvan de boten op de “A”
rij liggen. Na inschatting van de situatie aan de kust wordt middels een belronde de
betrokkene geïnformeerd over de vermoedelijke noodsituatie en geadviseerd over de te
nemen stappen. Zie website voor nadere informatie.

Publicatie medium
Je kunt de meeste informatie over de club en haar leden vinden via de volgende kanalen:
Onze website: www.wvzandvoort.nl
Op onze website vind je ook het Smoelenboek. Het smoelenboek is verwerkt in
de WVZ Leden App. (inzetrooster). Wij vragen je een digitale foto van je zelf
naar de webmaster te sturen, zodat iedereen je snel kan leren kennen.
De WVZ-nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief verschijnt één keer per maand en wordt per email naar de leden
verstuurd.
In de statuten, huishoudelijk reglement en reglement van orde.
Hierin staan de rechten en plichten van de club en haar leden
opgenomen (te verkrijgen via de website of secretaris).
Whatsapp groep
De meeste disciplines hebben een eigen Whatsapp groep. Zo houden de afzondelijke
groepen sporters elkaar op de hoogte over de condities op het water. Ook is dit een
ideaal medium om met elkaar af te kunnen spreken en om te weten te komen of er
medesporters op het water zijn.

Hoe wordt de club bestuurd en door wie?
Bestuur Watersport Vereniging Zandvoort
Het bestuur van de watersportvereniging zal de club als een goed huisvader besturen. Het
dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Het
bestuur wordt aangevuld met een wedstrijdcommissaris, een technisch commissaris, een
havencommissaris en een kantinecommissaris. Ad hoc kunnen er nog commissies of
werkgroepen worden geformeerd. Op de website tref je de betreffende bestuursen commissieleden aan. Voor de nadere formele informatie wordt verwezen naar de
statuten, huishoudelijk reglement en reglement van orde van de watersportvereniging.
Ledenvergaderingen
Twee maal per jaar, in het voor- en najaar, wordt een algemene ledenvergadering
gehouden. Leden zijn vrij om voor deze vergaderingen onderwerpen in te brengen.
Ieder lid mag deze vergadering bijwonen. Alleen stemgerechtigde leden mogen in het
geval van een stemming hun stem uitbrengen.
De kascommissie controleert jaarlijks de administratie van de penningmeester en
rapporteert haar bevindingen aan de voorjaarsledenvergadering

Veiligheid
Algemeen
Op de website van de club staan twee pagina’s geweid aan veiligheid op zee en
onderkoeling. Het advies is deze informatie goed door te lezen.
Kiten
KIten is een populaire sport, maar zoals de meesten wel weten niet geheel zonder
risico’s. Om deze sport ook voor de toekomst veilig te stellen vragen wij onze leden
de veiligheidsrichtlijnen goed in acht te nemen. Op de website tref je een document
genaamd “Richtlijnen voor Kite boarden”. Hierin staan handige tips opgenomen.
Heb je vragen, of twijfel je misschien of je al dan niet het water op moet gaan, vraag
dan gerust een ervaren medeclublid om advies. Zij helpen je graag!

Tot slot hopen we dat je een fantastische
tijd op de Watersportvereniging Zandvoort
zult hebben. En mocht je naar aanleiding
van dit welkoms mapje misschien nog
vragen of leuke ideeën hebben, dan horen
we dat uiteraard graag.

Het Bestuur
Watersportvereniging Zandvoort

