
Algemene voorwaarden/clubregels BSSA

Van ieder lid van de BSSA wordt het volgende verwacht:

Algemene regels ten aanzien van het materiaal:

Het materiaal is het belangrijkste bezit van de club. Het is heel belangrijk dat we allemaal zo zuinig mogelijk met

het materiaal omgaan. Daarom dient iedereen:

- Boten, zeilen, tuigage en zwemvest na gebruik af te spoelen met zoet water

- De tuinslang die gebruikt wordt voor het afspoelen van het materiaal dient na gebruik in de wc-ruimte te

worden opgeborgen en de wc-ruimte dient te worden afgesloten met het cijferslot

- Na gebruik van de materialen alles op de daarvoor bestemde plek opruimen en de containers af te sluiten

bij het weggaan. Dit betekent:

o Vesten op de kapstok

o Zeilen hangend in de container

o Roeren en zwaarden in de daarvoor bestemde rekken

o Gieken op de juiste plek

o Schoten netjes opgehangen

o Boten in het rek

o Karretjes terug plaatsen, liefst zoveel mogelijk onder afdak om banden te sparen

o Containers op het cijferslot

- Kapotte materialen dienen in de daarvoor in de containers geplaatste bakken te worden gelegd en bij

schade aan de grote materialen die niet in de bak passen (boot of zeil oid) dienen via email gemeld te

worden aan info@bonairesailingschool.com

- Codes van de cijfersloten dienen niet aan niet-leden te worden doorgegeven

- Onderhoudsmaterialen zoals gereedschappen, lijntjes en blokjes etc. dienen netjes opgeruimd te worden.

De containers moeten netjes blijven.

Algemene regels met betrekking tot het terrein en Kas di Regatta:

- Afval dient in de daartoe bestemde groene afvalcontainer te worden gegooid en niet op het terrein!

- Kas di Regatta mag vanwege de houten vloeren niet door mensen met natte voeten of druipende kleren

worden betreden

- Wees zuinig met water, water is duur!

Algemene regels met betrekking tot gedrag op het water:

- Milieuvervuilende zaken als plastic zakken, foambakken, schuim etc. wordt door leden van de BSSA als

vanzelfsprekend uit het water gevist als we dit tijdens het zeilen tegenkomen en vervolgens in de afvalbak

gegooid

- Als een zeiler in nood is, help je elkaar

- Leden houden voldoende afstand tot de boten en jachten die voor de kust liggen en doen er alles aan deze

boten/jachten niet te raken

- Leden botsen niet tegen elkaar of tegen andere vaartuigen

- Expres omslaan mag alleen tijdens de lessen waar het omslaan geoefend wordt, niet tijdens het reguliere

zeilen

- De voorrangsregels gelden voor iedereen


