
 
HUISHOUDELIJK REGELMENT 
Hier vind je de belangrijkste onderdelen uit het huishoudelijk reglement van de 
Watersportvereniging Amstelveen (WSA), aangevuld met informatie over het 
lidmaatschap. Het volledige huishoudelijk reglement kan op verzoek worden 
toegestuurd.  
 
HET DOEL VAN DE WSA 
De WSA heeft als doel “het bevorderen van watersport (met name zeilen en 
windsurfen) in verenigings-en gezinsverband op de Amstelveense Poel en 
daarbuiten”. Hiertoe biedt de WSA haar leden de mogelijkheid te zeilen, te 
windsurfen, suppen, roeien en kanoën.  
 
LIDMAATSCHAP 

• Basis lidmaatschap 
o Je mag je inschrijven voor alle cursussen en evenementen maar: 
o Niet zelfstandig gebruik maken van het watersportmateriaal.  
o Dit lidmaatschap is bedoeld voor jonge kinderen die nog niet op de 

middelbare school zitten en dus niet zelfstandig mogen zeilen.  
o Ouders mogen een WSA-sleutel aanvragen die toegang geeft tot het 

terrein en de WC’s. 
• Watersport lidmaatschap 

o Naast de cursussen en evenementen mag je ook zelfstandig gebruik 
maken van het zeil-, windsurf- en SUP-, roei- en kanomateriaal.   

o Hiervoor dien je voldoende ervaren te zijn en voldoende geïnformeerd 
over de materialen en het gebruik ervan. Dit wordt beoordeeld door 
het bestuur.  

o Dit lidmaatschap is in principe bedoeld voor volwassenen/gezinnen en 
voor kinderen die op de middelbare school zitten en dus zelfstandig 
mogen zeilen (mits voldoende ervaren).  

o Ouders en kinderen vanaf de middelbare school (met toestemming 
van de ouders) mogen een WSA sleutel aanvragen die ook toegang 
geeft tot de materiaalloods met alle zeil- en windsurf benodigdheden. 

o Op lesmiddagen is een groot aantal verenigingsboten en surfplanken 
voor het lesgeven in gebruik. 



• Een lid kan worden geroyeerd of tijdelijk de toegang tot het terrein van de 
W.S.A. worden ontzegd ingeval van wanbetaling of wangedrag.  

• De hoogte van de jaarlijkse contributie, de abonnementsgelden, het 
stallinggeld en het entreegeld zullen jaarlijks per ALV aan de leden ter 
goedkeuring worden voorgelegd. Betaling hiervan dient voor mei van het 
betreffende jaar te gebeuren, of een maand na inschrijving in het geval van 
een nieuw lidmaatschap.  

• Het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december. Bij aanmelding 
gedurende het jaar blijft de contributie gelijk (geen korting bij later lid 
worden).  

 
VEILIGHEID 
Voor kinderen onder de 18 is het dragen van een zwemvest verplicht, zowel tijdens 
de les als bij het zelfstandig zeilen. We raden ook de volwassen zeilers en surfers 
(ook de geoefende) aan een zwemvest te dragen.  
Bij het zeilen in een Laser Pico en bij het windsurfen is het verplicht om naast een 
zwemvest ook een wetsuit te dragen. De vereniging beschikt over een beperkt 
aantal wetsuits en zwemvesten waarvan leden gebruik kunnen maken. 
 
VOOR EN DOOR LEDEN 
Het verenigingsleven wordt bepaald door de inbreng van haar leden. Hierdoor 
kunnen ook de lidmaatschapstarieven laag blijven. Van alle leden wordt verwacht 
dat zij een aantal keren per jaar, bijvoorbeeld op de werkdagen komen helpen om 
de faciliteiten van de vereniging in stand te houden. Ook kan een bijdrage worden 
geleverd in een commissie of het bestuur.  
Dit zijn erg gezellige dagen waarop we er met elkaar voor zorgen dat het materiaal, 
de gebouwen en het terrein van de vereniging goed onderhouden blijven. 
 


