Beste strand‐ en/of watersporter,

Van harte welkom bij de Hoekse Watersportvereniging.
Wij vinden het belangrijk dat nieuwe leden zich zo snel mogelijk thuis gaan voelen bij ons.
Deze map geeft een korte impressie van het gebouw en de omliggende terreinen. Verder worden er
gebruiken en gewoontes en evenementen besproken.
Uiteraard hebben jullie na het lezen van de map vast nog meer vragen. Spreek gerust een van de
leden of het bestuur aan. Samen zijn wij immers verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij onze
vereniging!

Het bestuur en de leden

Accommodatie en faciliteiten
Algemeen
De accommodatie van de watersportvereniging bestaat uit een clubgebouw met opslagruimtes en
omliggende terreinen.
Afgezien van een aantal opslagplaatsen voor materiaal en gereedschappen zijn bijna alle ruimten
toegankelijk voor leden.
De sleutel van deze ruimtes is voor alle leden beschikbaar tegen een borgsom, welke u terug krijgt als
het lidmaatschap wordt beëindigd.

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 toegangsdeuren achter je sluit en op slot
doet.

Clubgebouw
Het clubgebouw bestaat uit 2 verdiepingen.
Op de begane grond vind je:

Sanitaire voorzieningen (douche, toilet)
Als vereniging streven we ernaar de energiekosten betaalbaar te houden. Verzoek is dan ook om niet
onnodig lang te douchen. Zorg ervoor dat de douche en het toilet na gebruik weer schoon worden
achtergelaten. Materiaal hiervoor staat in de buurt van de sanitaire voorzieningen
Kleedruimte
Indien er gebruik wordt gemaakt van de kleedruimte zorg er dan voor dat hij ook weer schoon wordt
achtergelaten. Als iedereen af en toe een bezem door de ruimte haalt blijft hij netjes.
Kastruimte
De vereniging stelt kasten beschikbaar voor het opbergen van je persoonlijke spullen. De kasten
worden verhuurd. De leden horen zelf voor een slotje te zorgen.

Tractorruimte
De tractoren staan hier gestald. Na het volgen van een instructieles door een lid van de
tractorcommissie kunt u zelf een tractor besturen. Voor het besturen van een tractor dient u in het
bezit te zijn van een rijbewijs B.
Het is voor aspirant‐ en jeugdleden verboden de tractoren te berijden, tenzij ze 16 of 17 jaar zijn en
in het bezit van een tractorrijbewijs.
Technische ruimte
Hierin staat een werkbank en zijn diverse gereedschappen opgeslagen. In overleg met de
tractorcommissie kan u gebruik maken van deze gereedschappen. Niet alles is beschikbaar.
Ook de compressor bevindt zich in de technische ruimte. Deze is noodzakelijk voor het oppompen
van je kite of rubberboot. De knop om deze te bedienen vind je boven de werkbank. De slang zelf
vind je aan een paal in deze ruimte.
Opslagruimte
In de opslagruimte worden zaken opgeslagen die niet op het terrein gestald kunnen worden. Het
gaat hier met name over Kites, Golfsurfplanken en SUP‐boards. Deze kunnen in de toegewezen
vakken of rekken worden opgeborgen.
Zeilen kunnen worden opgeborgen in de speciale zeilkokers.

Op de eerste verdieping bevinden zich:

Kantine
Ieder lid heeft toegang tot de kantine. De kantine is in principe alleen in het weekend geopend. De
bezetting van de kantine wordt geregeld door de barcommissie. Middels een rooster worden er door
de leden bardiensten gedraaid.
Van maandag tot en met vrijdag kan de kantine ook geopend zijn. Dit kan middels toestemming van
een lid van de barcommissie of de walschipper.
Betaling van consumpties is contant. Op korte termijn verwachten wij ook elektronisch te kunnen
afrekenen.
Consumpties mogen niet mee naar buiten genomen worden. Alleen op het terras en in de kantine is
het nuttigen van consumpties toegestaan.
De kantine is toegankelijk voor watersporters in wetsuits. Spoel voor het betreden van het clubhuis
wel even het zout en zand van je pak af.
Terras
Bij mooi weer is het hier goed toeven onder het genot van een hapje en een drankje. Breng na afloop
uw lege glazen of flesjes terug naar de bar.
Inschrijfkantoor
In verband met veiligheid dien je voordat je het water op gaat jezelf in te schrijven in het
inschrijfboek. Bij thuiskomt meld je je ook weer af. Het inschrijfboek ligt op de eerste etage, direct bij
binnenkomst in de hal of radio kamer.
Sanitaire voorzieningen
Ook op de eerste verdieping bevinden zich een dames‐ en een herentoilet, deze ruimte is alleen
toegankelijk als de bar open is.

Omliggende terreinen
Botenterrein
Alle ligplaatsen voor motorboten, catamarans, golfsurfplanken, SUP boarden en Kites worden
toegewezen door de Walschipper. Onderling ruilen is niet toegestaan. Wilt u wel ruilen, neem dan
contact op met de Walschipper. Dit in verband met controle op materiaal, de veiligheid en de
administratie.
We zijn als vereniging en leden zelf verantwoordelijk voor de netheid van de gebouwen en de
omliggende terreinen. Laat dus geen rommel achter. Afval graag in de daarvoor bestemde groene
container.
Parkeren
Auto’s kunnen geparkeerd worden in de daarvoor bestemde vakken op het botenterrein of op uw
eigen bootplaats. Parkeren op een andere manier is niet toegestaan en kan overlast veroorzaken
voor de andere leden.
Fietsen, scooters en brommers kunnen geparkeerd worden in de daarvoor bestemde rekken. Een
vriendelijk verzoek om deze niet tegen het clubgebouw te plaatsen.

Uitvaren & Aanlanden
Het strand is groot zou je denken. Toch zijn er regels hoe en waar je met een vaartuig het water op
kan varen en aan kan landen.
Voor de kust van Hoek van Holland is afvaren en aanlanden toegestaan op de daarvoor bestemde
zones. De zones zijn te herkennen aan de borden op het strand. Deze zones gelden voor alle
boten,catamarans, kayakkers, golfsurfers, SUP‐boarders, kiters en windsurfers.

Om alles goed te laten verlopen zijn de volgende zaken handig om te weten:
•
•
•

•
•
•

Let altijd goed op bij vertrek en aankomst met een vaartuig op zwemmers en andere
badgasten;
Een vertrekkend vaartuig moet voorrang verlenen aan een uit zee komend vaartuig. Dit
geldt voor iedere boot, catamaran, kayakker, kiter, Supper en Golfsurfer;
De boten en catamarans dienen op de trailer naar de waterlijn gereden te worden. U
dient de trailer te parkeren op het strand net boven de waterlijn. Houdt hierbij altijd
rekening met de badgasten;
Zorg dat je voor de afvaart de getijdentabellen en de weersvoorspellingen hebt gehoord;
Het is voor ieder lid verplicht minimaal een WA verzekering af te sluiten voor zijn of haar
vaartuig of kites;
De vereniging streeft ernaar het clubhuis en de terreinen zo veilig mogelijk te maken.
Aanwezigheid op, in of rond het clubhuis en het botenterrein is voor eigen risico.

Activiteiten en evenementen
Jaarlijks worden er verschillende evenementen georganiseerd. Deze kunnen door zowel het bestuur,
de commissies als de leden worden georganiseerd. Onderstaand een opsomming van de activiteiten
en de evenementen bij onze vereniging:
Vissen
Onze viscommissie maakt jaarrond een wedstrijd programma waar iedere visser aan kan deelnemen.
De wedstrijdkalender is ter inzage elders op onze site. Einde van het jaar wordt de clubkampioen
bekend gemaakt tijdens een gezellige feestavond.
Tevens beschikken de vissers over een rookhok, waarin zelf vis gerookt kan worden.
Zeilen
De wedstrijdcommissie zeilen organiseert voor alle zeilende leden gedurende het seizoen
verschillende club‐ en toertochten. Ieder lid is vrij om hier aan deel te nemen. Begin april wordt
tijdens de opening van het zeilseizoen een zeilers ontbijt georganiseerd om gezellig alvast wat bij te
praten vooruitlopend het komende seizoen.
Wil je de basiskennis van het zeilen en knopen een beetje
bijspijkeren? De zeilcommissie organiseert bij voldoende belangstelling een zeil‐ of knoopclinic.
Hierover wordt u tijdig geïnformeerd tijdens het seizoen.
Kiten
De kiters sporten op eigen gelegenheid. De kite‐commissie wil in de toekomst ook wedstrijden te
organiseren.
Het is voor leden mogelijk om voor de deur kite‐lessen te nemen. De vereniging heeft uitstekende
contacten met kite en surfschool Hoek van Holland.
Jeugdzeilen
Wij starten in 2015 met een jeugdprogramma voor de zeilende kinderen. De zeilcursus wordt
gegeven door vrijwilligers, leden van de vereniging. Het doel is om de cursisten effectief les te geven,
waarbij plezier voorop staat.
Windsurfen
Ook voor windsurfers is er de mogelijkheid om lid te worden van de Hoekse Watersport Vereniging.
Voor deze tak van watersport is onze vereniging uitermate geschikt. Van een heerlijke warme douche
na een dag windsurfen tot het veilig opbergen van alle materialen, is bij ons ook mogelijk. Hierover
willen wij je graag mondeling nader informeren.
Kayakken
Deze nieuwe tak van watersport bij de HWSV zullen wij in 2015 proberen op te starten.

Suppen (Stand up Paddling)
Deze watersport wordt al door diverse leden van de HWSV beoefend. Wanneer er voldoende animo
en leden zijn kunnen wij ook hier in wedstrijdverband een estafette gaan houden voor jong en oud.
Golfsurfen
Ook sinds kort geïntroduceerd bij onze vereniging. Jaarrond zijn er bij onze vereniging de
mogelijkheden hiervoor. Warme douches staan na afloop voor u ter beschikking.

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
bijdrage bestaat minimaal uit twee werk‐ of bardienst beurten.
De onderhoudscommissie maakt een werkbeurtlijst waar op uw naam en datum staat ingevuld.
De bardienstcommissie maakt een bardienstlijst waar uw naam en de datum van de bardienst staan
ingevuld.
Deze lijsten staan ook vermeld onder het vakje werkbeurten of bardienst op de website.
Deze activiteiten zijn niet optioneel en gelden voor alle leden, met uitzondering van het bestuur en
de ere‐leden.
Bij werkbeurt verhindering ben je zelf verplicht de onderhoudcommissie in te lichten. Bij de
bardiensten kan je zelf ruilen met een ander lid.
Aangezien het strand een publiek domein is, kan het voorkomen dat niet‐leden, anders dan gasten
van de vereniging, zich in of om het gebouw bevinden en gebruik maken van de faciliteiten van de
vereniging.
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. Meld verdachte zaken altijd aan het
bestuur.
Het komt voor dat de boten op het botenterrein als speelapparaten worden gebruikt. Dit is niet de
bedoeling. Spreek mensen gepast hierop aan indien dat noodzakelijk lijkt.
Ieder lid vanaf 18 jaar draait onderhouds‐ of kantinediensten.
Onder leiding van de onderhoudscommissie worden de accommodatie en het botenterrein door de
leden onderhouden en schoongemaakt. Hiervoor wordt een rooster gemaakt waarop de
werkbeurten staan. Dit is te vinden op onze site.
Voor het vervullen van een bardienst wordt je onder leiding van een kantinecommissielid wegwijs
gemaakt in de kantine.
De werkzaamheden bestaan uit het bereiden, verkopen en aanvullen van het assortiment, het
schoonhouden van bar, keukenattributen en glazen.
Uit veiligheidsoverwegingen mag glaswerk niet mee genomen worden naar strand of botenterrein.
Onze bardienstcommissie organiseert op jaarbasis diverse evenementen. Bijvoorbeeld de gourmet‐
mossel en fondue avond, het Sinterklaasfeest voor de kids en het haringhappen. De evenementen
worden bekend gemaakt via de website, de nieuwsbrief en gewoon van mond tot mond in onze
kantine.
Altijd gezellig om een gezellig verenigingsavondje bij te wonen!

Verder zijn er nog verschillende wetenswaardigheden die hieronder genoemd worden:

•

•
•
•
•
•

Vanaf 31 oktober dienen de masten van de catamarans gestreken te zijn en uw
catamaran zo goed mogelijk vast gezet. Dit in verband met de winterse stormen om
schade
aan uw catamaran of die van uw collega te voorkomen;
Wet en dry‐suits kunnen buiten drogen onder het genot van een drankje aan de bar;
Kites kunnen op het strand worden opgepompt in de daartoe aangewezen zones;
Kites niet oplaten voor het clubgebouw uit veiligheidsoverwegingen voor u, uw kite en de
andere leden en strandbezoekers;
Alle attributen dienen te worden opgeborgen op de daartoe aangewezen plaatsen in het
clubgebouw.

Informatie
Informatie over onze vereniging kunt u op de volgende manieren vinden:
•
•
•
•
•

onze website: www.hwsv.nl;
de nieuwsbrief: deze wordt maandelijks via de mail verspreid;
onze statuten: deze zijn te vinden op de website;
ons huishoudelijk regelement: dit is te vinden op de website;
je kunt natuurlijk ook onze leden of het bestuur aanspreken!

Wij wensen u een behouden vaart en
veel plezier bij onze vereniging!

