
 Huishoudelijk reglement Catamaranclub Ameland (CCA) januari 2015 

1. De CCA is een vereniging met als doel het zo prettig en veilig mogelijk beoefenen van het 

catamaranzeilen, het in stand houden van de hiertoe benodigde faciliteiten op het strand, het 

organiseren van wedstrijden c.q. tochten en het onderhouden van contacten met diverse 

instanties en organisaties.  

2. De CCA kent aspirant-leden, leden, jeugdleden, buitengewone leden en donateurs. Zij betalen 

jaarlijks een door de ledenvergadering vastgestelde contributie of donatie.  

3. Leden, aspirant-leden, en jeugdleden zijn woonachtig in de gemeente Ameland en/of zijn 

eigenaar van een catamaran.  

4. Leden woonachtig in de gemeente Ameland zijn automatisch lid van de Watersportvereniging 

Ameland (WSVA). Leden woonachtig buiten de gemeente Ameland zijn donateur van de 

WSVA.  

5. Het aspirant-lidmaatschap duurt het lopende jaar en wordt na goedkeuring door de 

ledenvergadering omgezet in lidmaatschap. Een jeugdlid is een lid met de leeftijd van 

minimaal 16. Dit wordt automatisch omgezet in lidmaatschap bij het bereiken van de leeftijd 

van 18 jaar. 

6. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door 

erfopvolging te worden verkregen. Bij aanvang van het lidmaatschap wordt een sleutel van het 

clubgebouw beschikbaar gesteld. Deze sleutel is persoongebonden en niet overdraagbaar. Bij 

verlies van de sleutel kan men bij de penningmeester tegen betaling van € 15.00 een nieuwe 

sleutel verkrijgen.  

7. Uit de leden van de CCA wordt een bestuur gevormd. Het aantal bestuursleden is minimaal 3 

en maximaal 5. De bestuursleden moeten woonachtig zijn binnen de Gemeente Ameland. Op 

de ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd bestaande uit twee clubleden. Deze 

commissie controleert jaarlijks de boekhouding. leder jaar treedt het langst zittend 

commissielid af en wordt een nieuwe benoemd.  

8. Het bestuur is bevoegd om investeringen tot een bedrag van €500,00 (vijfhonderd euro) uit te 

voeren. Voor uitgaven van meer dan €500,00 is de toestemming van een meerderheid van de 

leden noodzakelijk. 

9. Het bestuur belegt jaarlijks in begin januari de algemene ledenvergadering.  

10. Elk vaartuig dat afvaart is verplicht aan boord te hebben:    

Catamaran: deugdelijk noodsignaal, anker met voldoende lijn, kompas, mes, richtlijn, 1 peddel 

p.p., 1 zwem/reddingsvest p.p en 1 wet- of drysuit p.p. 

Alle catamarans die op het CCA strand dan wel stelling staan of afvaren, moeten minimaal 

WA verzekerd zijn.                                                                                                       

Motorboot: kopie geldige verzekeringspapieren, anker met voldoende lijn, deugdelijk 

noodsignaal, kompas, 1 zwemvest p.p., zendontvanginstallatie, mes, brandblusser, EHBO 

doos, indien sneller dan 20 km/u een registratienummer, dodemansknop en een geldig 

vaarbewijs.  

11. Elk vaartuig behorend aan een clublid of gastzeiler dat afvaart moet zijn goedgekeurd door 

een door het bestuur aangewezen veiligheidscommissie. 

12. De eigenaar van een catamaran of motorboot is zelf verantwoordelijk voor de onder artikel 10 

en 11 van dit reglement gestelde eisen. 

13. Contributie/donatie, enz.: 

Leden en aspirant-leden: € 80.00 per jaar 

Donateur: minimaal € 6.00 per jaar 

Jeugdleden:  € 25.00 per jaar 

Inschrijfgeld wedstrijden: wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld (2011: A-cat € 20.00,            

B-cat    € 25.00, jeugdleden 50%.  

Huur stelling leden: € 11.50.- per seizoen.                                                                 

14. Huur gebruik faciliteiten gastzeilers: € 3.50 per dag.  

15. Gebruik van de faciliteiten gebeuren op eigen risico. 

16. Beëindiging van het lidmaatschap of donatie dient schriftelijk 1 maand voor het einde van het 

boekjaar (d.w.z. voor 1 dec.) te geschieden.  

17. Leden en donateurs die twee jaar geen contributie of donatie hebben betaald, worden 

geroyeerd.  


