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Inleiding
Je bent lid geworden van onze vereniging, waarschijnlijk nadat je enige tijd op de wachtlijst hebt
gestaan als gegadigde. Los van het feit dat je sinds kort een ligplaats hebt, verandert er nog meer.
Je bent nu onderdeel van onze vereniging en die maken we samen. En dat brengt rechten en plichten
met zich mee. In deze brochure proberen we je een beetje wegwijs te maken binnen onze club.
Naast informatie in dit boekje is er ook nog heel veel info beschikbaar op onze website, doen we
mededelingen via Facebook en ontvang je regelmatig mailtjes vanuit de vereniging.
Om de boel kort en krachtig te houden zetten we geen stappenplannen, handleidingen en schetsen
in deze brochure. In plaats daarvan geven we aan (meestal met een link) waar je de info kunt vinden.

Vereniging (feiten)













Doel : aanbieden havenfaciliteiten en organiseren van wedstrijden/tochten en sociale, culturele
en educatieve activiteiten (bron : statuten en overige reglementen)
190 ligplaatsen (=middelgroot in NL)
355 relaties:
 Algemeen Lid
222
 Jeugdlid
62
 Overigen
49
 Lid van verdienste
6
 Erelid
1
 Gegadigde
49
Verdeling leeftijdsopbouw
 t/m 17 jaar
16%
 18 t/m 29
5%
 30 t/m 59
47%
 60 t/m 69
18%
 70 t/m 89
13,5%
Wachtlijst van 57 vaartuigen
Omzet van € 110.000 / jaar en € 390.000 eigen vermogen
Grond : 4500 m2 eigendom en 17.000 m2 huur RijksVastgoedBeheer
Steigers, palen en ark eigendom
Geen medewerkers in dienst, alleen ledenwerk
Financieel gezonde vereniging

Website
De website van onze vereniging is gesplitst in twee delen. Het eerste deel is het openbare gedeelte.
Op dit gedeelte wordt ‘openbare’ informatie verstrekt. Deze pagina’s zijn ook interessant voor
passanten die willen weten of een overnachting in onze haven mogelijk is.
De pagina’s die veel informatie bevatten voor leden zijn de pagina’s gerangschikt onder het menuitem ‘verenging’, te weten lidmaatschapszaken ( opzegging, contributie, of reglementen).
Daarnaast hebben we een besloten gedeelte. Hierop staat informatie die we alleen met onze relaties
willen delen. Dit gedeelte bereik je door op menu-item ‘voor leden’ op onze website te klikken.
Als je ingeschreven wordt als gegadigde krijg je inloggegevens om in te kunnen loggen in dit besloten
gedeelte. Deze inloggegevens blijven geldig als je lid wordt. Heb je problemen met inloggen of ben je
gegevens kwijt neem dan contact op met de ledenadministratie. Dit besloten gedeelte is gekoppeld
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aan ons ledensysteem. Op de pagina ‘Mijn Rijn en Lek’ staan alle gegevens die van jou bekend zijn in
ons ledensysteem. Je hebt zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de geregistreerde
gegevens.
In het besloten gedeelte kun je niet alleen je persoonlijke gegevens up-to-date houden, maar ook
een afwezigheidsregistratie van je boot maken (als je bijvoorbeeld je boot een tijdje meeneemt naar
Friesland om daar je vakantie te vieren), inschrijven op ledenwerk, ALV-stukken of andere info
nakijken en genieten van de foto’s die gemaakt zijn van allerlei activiteiten die plaatsvinden binnen
onze vereniging.
Via menu-item Help kun je de handleiding (pdf) van de website lezen.

Ledenwerk
Alle leden van 18 tot 65 moeten ledenwerk doen voor de vereniging. Gevolg : lage tarieven.
Bovendien bevordert dit de saamhorigheid en dat is de basis van de vereniging.
Er zijn verschillende groepen waarin ledenwerk kan worden verricht. Op de ledenwerkpagina van de
website staan ze opgesomd. Sommige groepen zijn vol, anderen zijn alleen voor leden die op basis
van hun vakmanschap hiervoor gevraagd zijn. De overige groepen kunnen nog deelnemers
gebruiken. Ook dit staat vermeld bij de groep.
Zodra je lid wordt, wordt gevraagd in welke groep jij je bijdrage wilt leveren. Je kunt je opgeven bij de
secretaris. Ook kun je beslissen om het ledenwerk af te kopen. De bedragen staat vermeld op de
pagina Contributie.

Spelregels ledenwerk
De werkplicht geldt voor alle 18- tot en met 64-jarige leden (met een ligplaats of een ligplaatswens)







Afkoop ledenwerk 2018 is bepaald op 249 euro bij afkoop vooraf of 300 euro bij afkoop achteraf.
Afkoop achteraf van 1 dagdeel bedraagt 75 euro, afkoop achteraf van 2 dagdelen bedraagt 160
euro. Besluit u om gebruik te maken van de mogelijkheid om vooraf het ledenwerk af te kopen,
dan kunt u dat (vóór 1 april) aangeven bij secretaris@rijnenlek.nl .
Om ledenwerk te kunnen doen moet je je aansluiten bij een groep. De groepen staan vermeld op
onze website onder het kopje ‘ledenwerk’. Per groep is een maximum aantal leden vastgesteld.
Aanmelding bij secretaris@rijnenlek.nl . Plaatsing op volgorde binnenkomst aanmelding. Vol =
vol.
De hoeveelheid werk is afhankelijk van de soort en de grootte van de groep, maar minimaal 3
dagdelen (2018).
Elke groep kent een coördinator. Deze coördineert het werk en houdt een administratie bij van
de gedane arbeid.

Kosten
Wanneer je lid wordt verandert er financieel ook wat. Betaalde je in eerste instantie alleen
contributie, nu er een ligplaats ingenomen is worden ook liggeld geheven en betaal je eenmalig
entreegeld. Entreegeld is een vergoeding die je betaalt voor alle investeringen die gedaan zijn in de
jachthaven. Ook wordt je lid van de KNWV.
Kijk voor alle tarieven de website-pagina Contributie.
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Faciliteiten
In de jachthaven liggen diverse steigers en opstallen. Op onze website staan onder de diverse menuitem een beschrijving van het gehele complex.
Er zijn twee toegangshekken (richting A- en C-steiger en richting Ark en overige steigers). Deze
hekken zijn beveiligd met een codeslot. De code voor beide sloten is: 2468A.
Ook de Ark heeft een codeslot, waardoor de sanitaire voorzieningen, wasmachine en droger altijd
bereikbaar zijn. De code van dit slot is 7924#
In het besloten gedeelte van onze site zijn de codes terug te vinden onder menu-item INFO Toegangscode.
De Ark is ons verenigingsgebouw. In de kantine vinden de vergaderingen en evenementen plaats.
Ook is de kantine open om elkaar te ontmoeten. Op de website staan de openingstijden. Op onze
website staat ook een agenda waar u kunt zien welke dingen de komende tijd spelen.

Activiteiten








Evenementen (zeilwedstrijden, motorboottochten, viswedstrijd) . Een aantal evenementen
wordt georganiseerd door een commissie. Er is ook ruimte om zelf met initiatieven te komen, de
zogenaamde door-voor-leden-activiteiten. Zo zijn in het verleden (met name in de
wintermaanden) een filmavond, een AED-info-avond, een wijnproeverij-middag en een
dieselmotor-cursus georganiseerd.
Cursus Zeilen
In de maanden mei/juni vindt de jaarlijkse jeugdzeilcursus plaats. Op de website kunt hierover
van alles vinden. Ook voor de jeugd vindt er in het najaar een Zeilkamp plaats. Dit wordt samen
met de Sealions georganiseerd.
Ook zijn er 8 zaterdagen waarop door volwassenen gelest wordt.
Het vaarseizoen wordt natuurlijk jaarlijks geopend en ook weer afgesloten met een feestelijk
samenzijn. En er is ook altijd een Nieuwjaarsborrel
Op z’n minst vindt 2 * per jaar een ALV (algemene ledenvergadering) plaats
Er zijn twee grote vaarevenementen, de Andre Smit Trofee (in juni) en de 2 daagse Herfstcup (in
oktober).

Contact
Op de contactpagina van onze website staan alle namen en email-adressen van bestuursleden en de
ledenadministratie en adres-, KvK- en bankgegevens.
Maandelijks overlegt het bestuur, waarbij leden de mogelijkheid hebben om een onderwerp met het
hele bestuur te bespreken (voorafgaand aan de vergadering van 19.30 tot 20.00 uur).
Zijn er zaken die je wilt bespreken met het hele bestuur, meld je dan aan voor het vragen-half-uurtje
bij de secretaris (secretaris@rijnenlek.nl). Geef kort aan waarover je het wilt hebben. In overleg
wordt dan een datum vastgesteld.

Jeugdleden
Voor jeugdleden gelden andere regels dan voor volwassen leden. Zo mogen alleen 16- en 17-jarige
leden zonder ouders aanwezig zijn bij een ALV. Hoeven ze nog geen entreegeld te betalen als ze een
ligplaats krijgen (water of wal), maar wordt dat pas geïnd in het zomerseizoen volgend op het seizoen
waarin ze 18 worden. En ze hoeven ook nog geen ledenwerk te verrichten.
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