Beste schipper van de J22, de Jabbadabbadoo of Juffrouw Jannie,
Bijgaand vind je het reglement van het verenigingsschip van zeilvereniging Het Y. Lees het
goed door en wees je bewust van de inhoud.
Commissie verenigingsschip Het Y

REGLEMENT VERENIGINGSSCHIP J22

·

Het basisprincipe is dat je de boot in een betere staat achter laat dan dat je hem aantreft;

·

Om in de J22 te kunnen varen is het niet nodig om een diploma te kunnen overleggen
maar je moet wel kunnen goed genoeg kunnen varen. Dat wil het volgende zeggen:

o de regel ‘goed zeemanschap’ begrijpt;
o dat je de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften in acht neemt;
o dat je onder alle omstandigheden veilig moet kunnen aanmeren
o dat je de vaarregels kent en dat je de lichten herkent wanneer het donker is;
o dat je een man-over-boord manoeuvre veilig en snel kunt uitvoeren;
o eigenlijk dat je kunt zeilen in de breedste zin van het woord;
· Boven een windvoorspelling van 5BFT wordt er niet met de J22 gevaren
·

Wanneer er per ongeluk schade wordt gevaren, geldt het volgende: kleine schade
herstellen, grote schade en schade die je niet kunt herstellen, direct melden aan de
commissie. Dit kan via de website waar ook het reserveringssysteem beschikbaar is.

o Het eigen risico bedraagt 100 EUR.
·

De schipper moet lid zijn van Het Y. Wanneer je de schipper bent, betekent dit dat je de
verantwoordelijkheid aanvaard voor de boot en inventaris, je bemanning en het
reglement. Je bent als schipper in het bezit van een WA-verzekering

·

Het is niet toegestaan dat er tijdens het varen alcohol wordt gedronken

Aanboord en zeilklaar maken

·

Zeilen aanslaan en de schoten e.d. inscheren;

·

Check of de boot schoon is

Aftuigen en van boord

·

Zorg dat het schip goed is afgemeerd.

·

Zeilen droog en opgerold binnen leggen;

·

Interieur droog en schoon achterlaten. Wil je zeep gebruiken, gebruik dan de groene
zeep die voor dat doel aan boord staat.

·

Zorg ervoor dat het dek schoon is en de lijnen zijn opgeschoten. Hang de lijnen zo op dat
ze kunnen drogen;

·

Schoten, blokken en lierhendels weer terug stoppen waar je ze hebt aangetroffen;

Annuleren
·

Annuleringen worden alleen terugbetaald bij overmacht. Je kunt een annuleringsbetaling
aanvragen bij de commissie, via verenigingsschip@zvhety.nl

