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Inleiding 

De Zeilclub ABN AMRO Bank (ZCAAB) maakt onderdeel uit van de PV ABN AMRO en dient zich te houden 
aan de STATUTEN PV ABN AMRO. Deze zijn voor het laatst vastgesteld op 22 juni 2015 en kunnen 
gedownload worden van de website van de PV ABN AMRO. In hoofdstuk 2 zijn de belangrijkste artikelen die 
voor de Zeilclub en haar leden van toepassing zijn weergegeven. Waar 'vereniging' staat, wordt de 
Personeelsvereniging ABN AMRO bedoeld en waar 'afdeling' staat, wordt de Zeilclub bedoeld.  
 
De Personeelsvereniging heeft tot doel de ontwikkeling, ontspanning en collegialiteit van het personeel van 
ABN AMRO Bank N.V. te bevorderen door het doen beoefenen van sport en spel, alsmede door andere 
haar ten dienst staande middelen in de meest uitgebreide zin. De Personeelsvereniging tracht dit doel 
onder meer te bereiken door het (doen) organiseren van ontspannings- en culturele bijeenkomsten, 
sportevenementen en andere evenementen welke de contacten tussen haar leden in collegiaal verband 
kunnen bevorderen. De Zeilclub geeft hier invulling aan door samen tochten te maken met de 
openzeilboten en kajuitzeiljachten van de club om meer ervaring op te doen, praktijk lessen te nemen bij 
andere collega's en ons zelf op onze beurt weer verdienstelijk maken voor anderen door de inmiddels 
opgebouwde ervaring door te geven. 
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Statuten PV ABN AMRO 

 

Artikel 2 Doel 

 1. De vereniging heeft tot doel de ontwikkeling, ontspanning en collegialiteit van de 
medewerkers van ABN AMRO Bank N.V. en haar dochterondernemingen te bevorderen en 
te versterken. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het (doen) organiseren van sport 
en spel, ontspanning en culturele bijeenkomst(en), sportevenementen en andere 
evenementen welke de contacten tussen haar leden in collegiaal verband kunnen 
bevorderen. 

 

Artikel 3 Leden 

 1. De vereniging kent leden en buitenleden. 
2. Leden zijn zij die die als zodanig zijn toegelaten. Het verenigingsbestuur kan zo nodig regels 

opstellen met betrekking tot de toelatingsprocedure. 
3. Ieder lid van de vereniging dient lid te zijn van minimaal één afdeling van de vereniging. 
4. Leden zijn zij die werkzaamheden voor de bank verrichten dan wel hebben verricht. Op het 

moment van lid worden moeten zij werkzaamheden verrichten voor de bank. Welke 
activiteiten onder deze werkzaamheden kan nader ingevuld worden door het 
verenigingsbestuur. Deze leden hebben identieke rechten, slechts administratief worden 
deze leden genoemd actieve en post-actieve leden. Actief voor de thans werkenden en post-
actief voor degene die zijn werkzaamheden inmiddels heeft beëindigd. 

5. Buitenleden zijn zij die geen actieve werkrelatie hebben of hebben gehad met de bank. Zij 
worden toegelaten door het bestuur van de betreffende afdeling bij manifestaties en 
activiteiten van de betreffende afdeling. 

 

Artikel 5 Einde van het lidmaatschap 

 1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door overlijden van het lid. In dit geval wordt op verzoek de resterende contributie van 

enig verenigingsjaar gerestitueerd. 
b. door opzegging van het lid. 
c. door opzegging door de vereniging. Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid 

zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet meer gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, 
alsmede wanneer het lid niet meer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap 
gesteld in artikel 3. 

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt. Hieronder begrepen het doen van uitingen waar en in 
welke vorm dan ook die de belangen van de vereniging ernstig kunnen schaden. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. Beëindiging van het lidmaatschap. 

a. Opzegging door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden voor één 
december van een verenigingsjaar. 

b. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van het lid of van de 
vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. 

4. Een opzegging in strijd met het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst 
toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd. 
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Artikel 10 Bestuursfuncties/besluitvorming door het afdelingsbestuur 

 1. Het afdelingsbestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris 
en een penningmeester aan. 

2. Van het verhandelde in een afdelingsbestuursvergadering worden door de secretaris of door 
degene die daartoe door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen notulen 
gemaakt die in de volgende vergadering worden vastgesteld. 

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de 
besluitvorming door het afdelingsbestuur worden gegeven. 

 

Artikel 11 Bestuur/organisatie 

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten en de wet is het afdelingsbestuur belast met 
het besturen van de afdeling. 

2. De afdelingsbestuursleden verdelen de werkzaamheden in onderling overleg. De voorzitter, 
vicevoorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur dat 
belast is met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden. 

3. Het afdelingsbestuur vergadert tenminste vier maal per jaar of zo dikwijls als een 
afdelingsbestuurder dat verlangt. 

4. De afdelingsbestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de 
bestuurder die het houden van de afdelingsvergadering heeft verlangd, door middel van 
oproepen gericht aan iedere afdelingsbestuurder. 

5. De oproeping geschiedt niet later dan zeven dagen voor de dag van de afdelingsvergadering. 
In bijzondere omstandigheden kan de voorzitter van het afdelingsbestuur de termijn van de 
oproep verkorten. 

 

Artikel 12 Bestuur/besluitvorming 

 1. In een vergadering van het afdelingsbestuur kunnen slechts geldige besluiten worden 
genomen, indien alle in functie zijnde afdelingsbestuurders met inachtneming van het 
hiervoor bepaalde zijn opgeroepen. 

2. Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een 
afdelingsvergadering, waarin tenminste twee derde (2/3) van het aantal 
afdelingsbestuursleden, waaronder tenminste twee leden van het dagelijks bestuur, 
deelneemt. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de afdelingsvoorzitter anders 
beslist. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij 
staken van de stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 

3. Iedere afdelingsbestuurder heeft recht op het uitbrengen van een stem. 
4. Het afdelingsbestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, 

telegrafisch, per telefax of per e-mail geschiedt en alle in functie zijnde afdelingsbestuurders 
van het betrokken afdelingsbestuur zich ten gunste van het desbetreffende voorstel 
uitspreken. De bescheiden waaruit het nemen van een besluit buiten de 
afdelingsvergadering blijkt, worden bij het notulenregister van het bestuur bewaard. 

 

Artikel 14 Afdelingen 

 1. Bij besluit van het verenigingsbestuur worden afdelingen van de vereniging ingesteld. 
Afdelingen zijn een onderdeel van de vereniging en handelen binnen de door (het bestuur 
van) de vereniging gestelde kaders en bevoegdheden. De afdelingen kunnen zowel regionaal 
zijn als zijn gericht op één of meer speciale activiteiten. Op dezelfde wijze kunnen afdelingen 
worden opgeheven. Indien een afdeling wordt opgeheven komt de voldane 
afdelingscontributie  over het lopende verenigingsjaar de vereniging ten goede. 

2. De afdelingsbesturen stellen de contributie voor de afdelingen voor in hun (algemene) 
ledenvergadering. 

3. Een afdeling wordt gevormd door de bij die afdeling ingeschreven leden en dien tenminste 
uit dertig (30) leden te bestaan. 

4. Een afdeling wordt bestuurd door een afdelingsbestuur, bestaande uit tenminste drie leden 
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van de afdeling, welke allen meerderjarig zijn. Bij voorkeur vervullen zij in ieder geval de 
functie van voorzitter, secretaris en penningmeester. Tenminste de helft van het aantal 
bestuursleden van de afdeling dient in actieve dienst te zijn van de bank, en geen van de 
leden van het afdelingsbestuur mag de status 'buitenlid' hebben. Het bestuur van de 
vereniging beslist over uitzonderingsgevallen. 

5. De leden van een afdelingsbestuur worden benoemd door de afdelingsvergadering. De 
bestuursfuncties worden door het afdelingsbestuur zelf verdeeld. 

6. De bepalingen van het bestuur als hiervoor in artikel 10, artikel 11 en artikel 12 omschreven 
zijn van toepassing, met dien verstande dat het bestuur aanwijzingen kan geven aan de 
afdeling en het afdelingsbestuur, waaraan door de afdeling gevolg dient te worden gegeven. 
Te allen tijde behoeft het afdelingsbestuur goedkeuring van het bestuur voor uitgaven die 
een bedrag van tienduizend euro (€10.000,00) te boven gaan alsmede voor uitgaven die niet 
zijn begroot. 

7. Tenminste eenmaal per jaar wordt een afdelingsvergadering gehouden. In deze 
afdelingsvergadering brengt het afdelingsbestuur verslag uit over de gang van zaken in de 
afdeling en het gevoerde beleid en doet het afdelingsbestuur ter goedkeuring door de 
afdelingsvergadering, onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en 
verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde afdelingsbestuur. 

8. Verder brengt in die vergadering de kascommissie, dan wel een accountant haar verslag uit. 
9. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de afdelingsvergadering strekt de 

bestuurders tot decharge voor het door hen gevoerde bestuur, tenzij de 
afdelingsvergadering een voorbehoud maakt. 

10. De afdelingsvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van tenminste drie leden die 
geen deel van het afdelingsbestuur mogen uitmaken, tenzij de controle van jaarrekening is 
opgedragen aan een deskundige als bedoelt in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek (de 
register accountant of accountant administratie consulent). De kascommissie onderzoekt de 
rekening en verantwoording van het afdelingsbestuur en brengt aan de 
afdelingsvergadering verslag uit. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording 
bijzondere kennis, dan kan de commissie op kosten van de afdeling zich door een of meer 
deskundigen doen bijstaan. Leden van de kascommissie kunnen niet langer dan drie 
achtereenvolgende jaren in functie zijn. Nadat een voormalig lid van de kascommissie drie 
achtereenvolgende jaren geen zitting heeft gehad in de kascommissie, is hij opnieuw tot lid 
van de kascommissie verkiesbaar. 

11. Het afdelingsbestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen 
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en 
bescheiden van de vereniging te geven. 

12. Toegang tot de afdelingsvergadering hebben alle bij de afdeling ingeschreven leden, 
alsmede de leden van het bestuur van de vereniging. 

13. In een afdelingsvergadering hebben alleen de leden van de afdeling stemrecht. 
14. Het afdelingsbestuur van de afdeling doet jaarlijks, tenminste 4 weken voorafgaand aan de 

algemene vergadering verslag van de activiteiten van de afdeling aan het bestuur van de 
vereniging. Daarbij worden naast de jaarstukken ook de goedgekeurde begroting en 
ondertekende goedkeuring van de kascommissie of accountant overlegd. 
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Algemeen Reglement Zeilclub 

 

Artikel 1 Leden niet (meer) werkzaam bij de bank 

 Van leden die niet (meer) bij de bank werkzaam zijn, wordt verwacht dat zij een actieve 
bijdrage leveren aan de Zeilclub. 
 

Artikel 2 Jaarlijkse contributie 

 De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, geïnd door middel 
van de incassoprocedure door de penningmeester van de Zeilclub. Het bestuur behoudt zich 
het recht voor om de contributie zonder goedkeuring door de ledenvergadering met de 
jaarlijkse inflatiecorrectie op basis van het CBS (Centraal Bureau Statistiek) te verhogen. 
 

Artikel 3 Wachtlijst 

 Het bestuur is bevoegd om het aannemen van nieuwe leden op te schorten wanneer dit met 
het oog op het aantal beschikbare zeilschepen en/of instructeurs gewenst is. Het bestuur is 
dan verplicht de namen van deze personen op een wachtlijst te plaatsen. Indien de 
omstandigheden het toelaten om weer nieuwe leden aan te nemen, zal dit geschieden op 
basis van de volgorde van de op deze wachtlijst geplaatste personen. 
 

Artikel 4 Leden van verdiensten 

 "Leden van verdiensten" zijn leden van de Zeilclub die vanwege hun verdienstelijkheden voor 
de Zeilclub door het bestuur benoemd zijn en vrijgesteld zijn van contributie zolang men "lid 
van verdienste" is. "Lid van verdiensten" zijn is niet onherroepelijk en kan door het bestuur 
weer ongedaan gemaakt worden.  
 

Artikel 5 Samenstelling bestuur 

 Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 9 leden met de volgende functieverdeling: 
voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 tot 6 commissarissen. Het bestuur kan naast 
bovengenoemde leden  worden bijgestaan door hiertoe door het bestuur aan te wijzen leden. 
 

Artikel 6 Aftreden bestuursleden 

 In de even jaren treden af: secretaris en 2 tot 5 commissarissen. In de oneven jaren treden af: 
voorzitter, penningmeester en 2 tot 4 commissarissen. Aftredende bestuursleden kunnen 
herkiesbaar zijn. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid kan door het bestuur tot de 
officiële verkiezing een plaatsvervanger worden aangewezen. 
 

Artikel 7 Algemene leden vergadering 

 Naast de jaarlijkse ledenvergadering kunnen tussentijdse ledenvergaderingen worden belegd 
indien het bestuur dit nodig oordeelt of op verzoek van minstens 25 leden. 
 

Artikel 8 Botenfonds 

 Voor de aanschaf van nieuwe en ter vervanging van oude zeilschepen en toebehoren is een 
Botenfonds gevormd. 
 

Artikel 9 Sportiviteit 

 Van de leden wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk in sportieve kameraadschap behulpzaam 
zijn bij de door de Zeilclub georganiseerde activiteiten/evenementen en het onderhoud van de 
Zeilclub bezittingen. Indien leden een openzeilboot of kajuitzeiljacht hebben gereserveerd zijn 
ze minimaal eenmaal in het betreffende seizoen verplicht om op uitnodiging van de Zeilclub 
mee te helpen bij het onderhoud. 
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Artikel 10 Verantwoordelijkheid leden 

 Deelname aan door de Zeilclub georganiseerde activiteiten geschiedt altijd op eigen risico. 
Leden en anderen die deelnemen aan door de Zeilclub georganiseerde activiteiten  zijn 
verantwoordelijk voor eigen handelen of nalaten en zijn aansprakelijk voor hen verwijtbare 
schade aan eigendommen van derden en/of schade aan personen. 
 

Artikel 11 Leden 

 Leden van de zeilclub moeten de zwemkunst machtig zijn. 
 

Artikel 12 Toepassing reglementen Zeilclub 

 Elk geschil betreffende uitleg of toepassing van de reglementen van de Zeilclub wordt door het 
Zeilclub bestuur beslist, zo nodig in overleg met het bestuur van de Personeelsvereniging. 
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Brevetten reglement 

 

B1 Indeling brevetten 

 Voor het gebruik van de boten worden leden ingedeeld in groepen aangeduid met een brevet 
code. Het behalen van een brevet geschiedt normaal gesproken na het volgen van een 
zeilinstructie voor het betreffende brevet en na het afleggen van een proef van bekwaamheid 
en theorie. Brevetten onderscheiden zich in autorisatie voor: 
a. Soort boot 
b. Soort vaargebied 
c. Aantekening(en) 
 

B1a Openzeilboot beperkt brevet: het ‘A-brevet’ 

 De Zeilclub acht de bezitter van het A-brevet voldoende ervaren om samen met een ander lid 
met ook het A-brevet of O-brevet te varen op openzeilboten. Er zijn wel beperkingen gesteld 
aan het vaargebied, welk separaat op het clubbrevet geregistreerd wordt (zie artikel B2b en de 
brevettenmatrix). Het brevet wordt uitgereikt indien 2 instructeurs openzeilboten unaniem 
van mening zijn dat de trainee over de verlangde kennis en vaardigheden beschikt. 
 

B1b Openzeilboot brevet: het ‘O-brevet’ 

 De Zeilclub acht de bezitter van het O-brevet in staat om als schipper te varen op 
openzeilboten. Er zijn wel beperkingen gesteld aan het vaargebied, welk separaat op het 
clubbrevet geregistreerd wordt (zie artikel B2b en de brevettenmatrix). Bezitter van dit brevet 
moet in staat zijn om als zelfstandig schipper op een openzeilboot het schip in zijn eentje veilig 
te varen en tevens onervaren opstappers te kunnen instrueren. Het brevet wordt uitgereikt 
indien 2 instructeurs openzeilboten unaniem van mening zijn dat de trainee over de verlangde 
kennis en vaardigheden beschikt. 
 

B1c Kajuitzeiljacht klein brevet: het ‘K1-brevet’ 

 De Zeilclub acht de bezitter van het K1-brevet in staat om als schipper te varen op het kleinste 
kajuitzeiljacht (iDEAL). Er zijn wel beperkingen gesteld aan het vaargebied, welk separaat op 
het clubbrevet geregistreerd wordt (zie artikel B2b en de brevettenmatrix). Bezitter van dit 
brevet moet in staat zijn om als zelfstandig schipper op een kajuitzeiljacht veilig te varen en 
tevens bemanning en/of onervaren opstappers te kunnen instrueren. De bezitter van dit 
brevet heeft aangetoond dat hij zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheid 
bezit die nodig zijn om als schipper te varen op kajuitzeiljachten. Daarnaast heeft deze ook 
aangetoond volgens goed zeemanschap te kunnen omgaan met schip en bemanning. Het 
brevet wordt uitgereikt indien 2 instructeurs kajuitzeiljachten unaniem van mening zijn dat de 
trainee over de verlangde kennis en vaardigheden beschikt. 
 

B1d Kajuitzeiljacht groot brevet: het ‘K2-brevet’ 

 De Zeilclub acht de bezitter van het K2-brevet in staat om als schipper te varen op het grootste 
kajuitzeiljacht (S€PA). Er zijn wel beperkingen gesteld aan het vaargebied, welk separaat op 
het clubbrevet geregistreerd wordt (zie artikel B2b en de brevettenmatrix). Bezitter van dit 
brevet moet in staat zijn om als zelfstandig schipper op een kajuitzeiljacht veilig te varen en 
tevens bemanning en/of onervaren opstappers te kunnen instrueren. De bezitter van dit 
brevet heeft aangetoond dat hij zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheid 
bezit die nodig zijn om als schipper te varen op kajuitzeiljachten. Daarnaast heeft deze ook 
aangetoond volgens goed zeemanschap te kunnen omgaan met schip en bemanning. Het 
brevet wordt uitgereikt indien 2 instructeurs kajuitzeiljachten unaniem van mening zijn dat de 
trainee over de verlangde kennis en vaardigheden beschikt. 
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B2 Indeling Vaargebieden 

 Voor het gebruik van de zeilschepen wordt het vaarwater ingedeeld in groepen aangeduid met 
een vaargebied brevetcode. Het behalen van een vaargebied brevet geschiedt normaal 
gesproken na het volgen van een zeilinstructie voor het betreffende brevet tijdens tochten en 
na het afleggen van een proef van bekwaamheid en theorie. In de in dit reglement opgenomen 
brevettenmatrix is per vaargebied een overzicht opgenomen van de verplichte theoretische 
brevetten en overige certificaten zoals het Short Range Certificate (marifonie), Klein 
Vaarbewijs en TKN (Theoretische Kust Navigatie). 
 

B2a Vaargebied 1: het ‘V1-brevet’ 

 De Zeilclub acht de bezitter van het V1-brevet in staat om als schipper te varen in vaargebied 
1. Dit vaargebied omvat de kleine binnenmeren en plassen (bijvoorbeeld de Westeinderplas, 
Kagerplas en de Friese meren). Bezitter van dit brevet moet in staat zijn om als zelfstandig 
schipper met zijn boot dit vaargebied volgens goed zeemanschap veilig te bevaren en tevens 
onervaren opstappers te kunnen instrueren. Bezitter van dit brevet heeft aangetoond dat hij 
zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden bezit die nodig zijn om als 
schipper in het V1 gebied te varen. Het brevet wordt uitgereikt indien 2 instructeurs 
openzeilboot unaniem van mening zijn dat de trainee over de verlangde kennis en 
vaardigheden beschikt en is voldaan aan de eisen gesteld in de brevettenmatrix dat is 
opgenomen in dit reglement (zie bijlage). 
 
Samengevat: ‘Binnenmeren en plassen’. 
 

B2b Vaargebied 2: het ‘V2-brevet’ 

 De Zeilclub acht de bezitter van het V2-brevet in staat om als schipper te varen in vaargebied 
2. Dit vaargebied omvat alle Nederlandse wateren waarop het Binnenvaart Politie Reglement 
(BPR) van toepassing is, uitgezonderd de Waddenzee, de Oosterschelde en de getijrivieren. De 
bezitter van dit brevet moet in staat zijn om als zelfstandige schipper dit vaargebied volgens 
goed zeemanschap te bevaren en tevens onervaren opstappers te kunnen instrueren. Bezitter 
van dit brevet heeft aangetoond dat hij zowel de theoretische kennis als de praktische 
vaardigheden bezit die nodig zijn om als schipper in het V2 gebied te varen. Het brevet wordt 
uitgereikt indien twee instructeurs kajuitzeiljacht unaniem van mening zijn dat de trainee over 
de verlangde kennis en vaardigheden beschikt en is voldaan aan de eisen gesteld in de 
brevettenmatrix dat is opgenomen in dit reglement (zie bijlage). 
 
Samengevat: Het ‘V2-brevet’ geldt voor de vaargebieden waar het BPR van toepassing is, 
uitgezonderd de Waddenzee, de Oosterschelde en getijrivieren (o.a. Hollandse IJssel, 
Merwede, Haringvliet, Hollands Diep, Nieuwe Maas, Oude Maas, Dortse Kil de Noord en de 
Nieuwe Waterweg). 
 

B2c Vaargebied 3: het ‘V3-brevet’ 

 De Zeilclub acht de bezitter van het V3-brevet in staat om als schipper te varen in vaargebied 
3. Dit vaargebied omvat alle Nederlandse wateren waarop het Binnenvaart Politie Reglement 
(BPR) van toepassing is (inclusief de bij V2 uitgesloten gebieden). De bezitter van dit brevet 
moet in staat zijn om als zelfstandig schipper dit vaargebied volgens goed zeemanschap te 
bevaren en tevens onervaren opstappers te kunnen instrueren. Bezitter van dit brevet heeft 
aangetoond dat hij zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden bezit die 
nodig zijn om als schipper in het V3 gebied te varen. Het brevet wordt uitgereikt indien twee 
instructeurs kajuitzeiljacht unaniem van mening zijn dat de trainee over de verlangde kennis 
en vaardigheden beschikt en is voldaan aan de eisen gesteld in de brevettenmatrix dat is 
opgenomen in dit reglement (zie bijlage). 
 
Samengevat: ‘BPR inclusief Oosterschelde en Waddenzee’. 
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B2d Vaargebied 4: het ‘V4-brevet’ 

 De Zeilclub acht de bezitter van het V4-brevet in staat om als schipper te varen in vaargebied 
4. Dit vaargebied omvat alle wateren waarop het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) of 
Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaring op zee (BVA) van toepassing zijn. De bezitter van dit 
brevet moet in staat zijn om als zelfstandig schipper dit vaargebied volgens goed zeemanschap 
te bevaren en tevens onervaren opstappers te kunnen instrueren. Bezitter van dit brevet heeft 
aangetoond dat hij zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden bezit die 
nodig zijn om als schipper in het V4 gebied te varen. Het brevet wordt uitgereikt indien twee 
instructeurs kajuitzeiljacht unaniem van mening zijn dat de trainee over de verlangde kennis 
en vaardigheden beschikt en is voldaan aan de eisen gesteld in de brevettenmatrix dat is 
opgenomen in dit reglement (zie bijlage). 
 
Samengevat: ‘BPR en BVA’. 
 

B3a Aantekening ‘Klein Vaarbewijs 1’ 

 De Zeilclub verstrekt de aantekening “Klein Vaarbewijs 1” als het lid in bezit is van het Klein 
Vaarbewijs I certificaat en hiervan een kopie aan de Zeilclub heeft getoond. 
 

B3b Aantekening ‘Klein Vaarbewijs 2’ 

 De Zeilclub verstrekt de aantekening ‘Klein Vaarbewijs 2’ als het lid in het bezit is van het Klein 
Vaarbewijs II certificaat en hiervan een kopie aan de Zeilclub heeft getoond. 
 

B3c Aantekening ‘Basis Certificaat Marifonie’ 

 De Zeilclub verstrekt de aantekening “Basis Certificaat Marifonie” als het lid in het bezit is van 
het Basis Certificaat Marifonie en hiervan een kopie aan de Zeilclub heeft getoond. 
 

B3d Aantekening ‘Short Range Certificate’ 

 De Zeilclub verstrekt de aantekening ‘SRC’ als het lid in bezit is van het SRC (Short Range 
Certificate) certificaat en hiervan een kopie aan de Zeilclub heeft getoond. 
 

B3e Aantekening ‘TKN’ 

 De Zeilclub verstrekt de aantekening ‘TKN’ als het lid in bezit is van het TKN (Theoretische Kust 
Navigatie) certificaat en hiervan een kopie aan de Zeilclub heeft getoond. 
 

B4 Eerst ervaring opdoen als eis voor ieder hoger brevet 

 Deelname aan lessen of tochten voor een volgend brevet en/of vaargebied kan pas worden 
aangevraagd wanneer er op het niveau (zeilschip en vaargebied) van het in bezit zijnde brevet 
enkele dagen (minimaal 2) is gehuurd en gevaren. Dit wordt gecontroleerd en beoordeeld 
door de commissaris kajuitzeiljacht. 
 

B5 Voorbehoud Bestuur 

 Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor leden een proefvaart of theoretische 
toets voor te leggen en zo nodig eerder afgegeven brevetten en/of vaargebieden aan te 
passen of in te trekken! 
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Huur reglement 

 

H1 Gebruik van de zeilschepen 

 Alle leden hebben een gelijk recht op het gebruik van de zeilschepen. De voorwaarden hiervoor 
worden toegelicht in onderstaande artikelen. 
 

H2 Reserveren 

 Zeilschepen moeten voor gebruik gereserveerd worden op de website van de Zeilclub. Persoonlijk 
gebruik kan alleen indien het betreffende zeilschip niet gebruikt wordt voor lessen of tochten en 
het lid over de verplicht gestelde brevetten, vaargebieden en/of aantekeningen beschikt (zie de 
brevettenmatrix). 
 
Indien aan het persoonlijk gebruik kosten zijn verbonden dan gaat het lid ermee akkoord dat deze 
middels een incasso door de Zeilclub worden geïnd. 
 
Het gebruik van de openzeilboten is gebonden aan de voorwaarden in sectie H3. Het gebruik van 
de kajuitzeiljachten is gebonden aan de voorwaarden in sectie H4. 
 

H3 Openzeilboten 

H3.1 Reservering of op de bonnefooi 

 Reservering van de openzeilboten is mogelijk op de website van de Zeilclub. Reserveringen zijn 
dagelijks mogelijk voor twee periodes: overdag tot 18.00 uur en 's avonds na 18:00 uur. 
 
Bij reservering dient de zeilboot overdag voor 12.00 uur uit de box gehaald te zijn en 's avonds 
voor 18.00 uur te zijn teruggebracht. Leden die niet gereserveerd hebben mogen een nog 
aanwezig zeilschip vanaf 12:00 uur dan wel 18.00 uur meenemen (mits het geen lesavond is). 
 
Voor vertrek: 
Ongeacht reservering vermeld je je naam, de namen van je bemanningsleden, datum en tijdstip 
in het logboek. 
 
Na gebruik van de zeilboot: 
Er dient volgens de instructies gebruik te worden gemaakt van het cijferslot en het logboek dient 
altijd ingevuld te worden. De volgende gegevens dienen vermeld te worden: tijdstip van 
terugkomst in de haven, eventueel geconstateerde gebreken, zelf gedane reparaties en andere 
opmerkingen. Houd het logboek overzichtelijk door er alleen informatie in te schrijven die van 
belang is voor leden en/of bootslieden. Dat het gezellig of een goed zeilweertje was is leuk maar 
behoeft niet in het logboek te worden vastgelegd. 
 

H3.2 Dektent 

 Na het opbergen van de droge zeilen in de zeilzak of het te drogen leggen van natte zeilen, dient 
de dektent c.q. deksel zorgvuldig te worden aangebracht. Dit dient zodanig te gebeuren dat de 
kans op inwateren bij regen en wind minimaal is. 
 

H3.3 Verzorging boten na gebruik 

 Na het gebruik van een boot dient deze te worden schoongemaakt en eventueel te worden leeg 
gehoosd. Bij constatering van nalatigheid is het bestuur gerechtigd een boete van € 50,- in 
rekening te brengen. 
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H3.4 Mast strijken en opzetten 

 Het strijken en opzetten van de masten is niet toegestaan tenzij hierover speciale afspraken met 
het bestuur zijn gemaakt. Dit teneinde de masten en tuigage zoveel mogelijk te sparen. 
 

H3.5 Zeemanschap 

 Goed zeemanschap is vereist! Het gebruik van de openzeilboten is niet toegestaan bij een 
weersverwachting van 6 Beaufort of hoger. (5 Beaufort voor leden met een A-brevet). 
 

H4 Kajuitzeiljachten 

H4.1 Reserveren en maximale huurperiode 

 Reservering van de kajuitzeiljachten is mogelijk op de website van de Zeilclub en alleen als je over 
de juiste brevetten, vaargebieden en certificaten beschikt. 
 
De maximale huurperiode per lid, al of niet aaneengesloten, is in principe 2 weken. Eventueel kan 
een verdeelsleutel worden toegepast indien de vraag naar een bepaald kajuitzeiljacht te groot is. 
Er kan worden overgegaan tot het aanbieden van 1 week huur of indien mogelijk kan een ander 
schip worden aangeboden. 
 
In overleg met de Commissaris Kajuitzeiljachten kan weekend huur tot 6 weken voor het 
betreffende weekend, overruled worden door weekhuur door een ander lid. 
 

H4.2 Machtiging, betaling en annulering 

 De Zeilclub is gemachtigd om via de standaard incassoprocedure de volgende bedragen te innen: 

• De verschuldigde huursom volgens de geldende tarieven; 

• Als de boot niet schoon achtergelaten wordt, volgt een boete van € 50,-; 

• Het eigen risico in geval van schade bedraagt € 125,-; 

• Annuleringskosten á 50% van de huursom indien het kajuitzeiljacht binnen 4 weken voor 
aanvang van de huurperiode wordt geannuleerd en het, gedurende (een deel van) deze 
huurperiode niet aan een ander lid kan worden verhuurd. 

• Annuleringskosten á 50% van het tochttarief indien binnen 4 weken voor aanvang van de 
tocht wordt geannuleerd en de vrijgekomen plaats niet door een ander lid kan worden 
ingevuld. 

 
De Zeilclub zal de huursom op zijn vroegst vier weken voor vertrek innen. 
 

H4.3 Tarieven en aanwijzingen 

 Zie hiervoor de tabel met huurtarieven op de website van de Zeilclub. 
 

H4.4 Sloten en het in gebruik nemen van de kajuitzeiljachten 

 De kajuitzeiljachten zijn alle toegankelijk na opening van een cijferslot. De juiste combinatie 
wordt door de commissaris verhuur uiterlijk voor ingang van de huurperiode overgedragen. 
Verder benodigde sleutels zijn op de betreffende kajuitzeiljachten aanwezig. Dupliceren van deze 
sleutels is ten strengste verboden. Bij problemen of vermissing dient contact met de commissaris 
kajuitzeiljachten te worden opgenomen (eventuele kosten voor vervanging van sleutels worden 
verhaald op het betreffende lid). De cijfercodes worden onderhouden door de commissaris 
techniek. 
 

H4.5 Gebruik inventarislijst en logboek 

 Iedere huurder is verplicht de inventarislijst na te lopen en het logboek dat op ieder 
kajuitzeiljacht aanwezig is in te vullen. 
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Voor in gebruik name van het kajuitzeiljacht: 

• Informeer bij de commissaris kajuitzeiljachten naar de cijfercode van het slot; 

• Controleer nauwkeurig aan de hand van de inventarislijst of het kajuitzeiljacht compleet is en 
geen gebreken vertoont. Noteer ieder gebrek duidelijk in het logboek; 

• Stuur z.s.m. een opgave van de vermissingen of schades naar de commissaris verhuur. Bij 
verzuim wordt de huurder zelf verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade die via de 
incassoprocedure van artikel H4.2 zal worden verhaald. 

 
Tijdens het varen: 

• Vul als onderdeel van goed zeemanschap dagelijks het logboek in; 

• De kosten van een nieuwe gasfles zijn voor rekening van de Zeilclub. De declaratie inclusief 
nota dient door de huurder bij de penningmeester te worden ingediend. 

 
Na afloop van het gebruik van het kajuitzeiljacht: 

• Vul de brandstofvoorraad weer aan en noteer dit in het logboek; 

• Laat het schip schoon achter; 

• Binnen 12 uur na oplevering van het schip dient altijd contact opgenomen te worden met de 
commissaris kajuitzeiljachten om je af te melden.  

• Het kajuitzeiljacht  mag alleen op een andere dan de standaard ligplaats worden 
achtergelaten indien de havenmeester hier uitdrukkelijk om heeft verzocht! 

 

H4.6 Inventaris 

 Vermissing, schade of wenselijke reparaties dienen gemeld te worden bij de commissaris 
kajuitzeiljachten of de commissaris techniek. Reparaties tot € 25,- dienen zelf gerepareerd en 
bekostigd te worden (verlies van harpjes/lierslingers of delen van het kommaliewant e.d.). Bij 
controle door het bestuur of daartoe aangewezen personen zal voor eventuele geconstateerde 
en niet gemelde vermissing of beschadigingen de laatste gebruiker aansprakelijk worden gesteld. 
Controleer de inventaris aan de hand van de inventarislijst en lees het logboek voordat de boot in 
gebruik wordt genomen. 
 

H4.7 Zorg voor het lakwerk en de zeilen 

 Aan boord dienen bootschoenen dan wel bootlaarzen gedragen te worden. De zeilen dienen met 
zorg behandeld te worden en tegen vuil en vlekken moet worden gewaakt. Indien tijdelijk niet 
gevaren wordt, dienen de zeilen gestreken te worden. Klapperende zeilen bespoedigen slijtage. 
De zeilen droog in de zeilzakken doen en anders uithangen. 
 

H4.8 Aansprakelijkheid voor schade en handelwijze 

 Onze boten zijn verzekerd via Delta Lloyd met een eigen risico van € 125,- per schadegeval. Voor 
door een lid, door aanvaring of anderszins veroorzaakte schade aan, of verlies van, eigendommen 
van de Zeilclub, of aan derden, is het lid aansprakelijk. Een eventuele uitkering van de verzekering 
wordt hierop in mindering gebracht. De Zeilclub en haar instructeurs kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld voor schade aan eigendommen van de Zeilclub, derden en /of persoonlijk letsel 
van leden.  
 
Indien schade ontstaat die door derden is veroorzaakt, dienen namen en adressen van de 
verantwoordelijke persoon en diens verzekeringsmaatschappij en van zo mogelijk 2 getuigen 
(eventueel ook naam en nummer van de boot) te worden opgenomen. Bij schade aan derden 
dient men zich te onthouden van elke handeling waaruit erkenning van een verplichting tot 
schadevergoeding direct of indirect afgeleid zou kunnen worden. Men dient dit aan de 
verzekeringsexpert over te laten. N.a.v. uw schademelding vult de penningmeester het 
schadeformulier in en stuurt dit door naar de verzekering. 
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H4.9 Melding van schade 

 Elke schade die aan eigendommen van de Zeilclub ontstaat, dient onmiddellijk aan de 
commissaris kajuitzeiljachten of commissaris techniek te worden gemeld, ook al is deze mogelijk 
intussen verholpen. Bij afwezigheid van beiden dient contact te worden opgenomen met een 
ander bestuurslid bestuur. 
 

H4.10 Droogvallen op het wad 

 Droogvallen op het wad is niet toegestaan om de constructies van de kajuitzeiljachten niet 
onnodig te belasten. 
 

H4.11 Varen buiten de 10-mijlszone 

 Als met de kajuitzeiljachten buiten de 10-mijlszone gevaren gaat worden moet vooraf een 
zeilplan ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd. 
 

H4.12 Zeemanschap 

 Goed zeemanschap is vereist! Het gebruik van de kajuitzeiljachten is niet toegestaan bij een 
weersverwachting van 7 Beaufort of hoger. 
 

H5 Onderhoud boten 

 De leden zijn verplicht gedurende het zeilseizoen de boten te onderhouden. Er wordt op 
gewezen, dat de leden kleine reparaties tot € 25,- op eigen kosten zelf verricht dienen te worden 
en gemeld te worden aan de Bootsman of de commissaris verhuur. 
 

H5.1 Winterwerk 

 Er wordt van ieder lid verwacht, zeker wanneer hij/zij tijdens het zeilseizoen gebruik heeft 
gemaakt van de boten, dat hij/zij meehelpt aan het winterwerk aan de zeilschepen. 
 

H5.2 Motorolie bijvullen of aftappen 

 Het bijvullen of aftappen van de motorolie is niet toegestaan en bij twijfel dient te allen tijde 
contact opgenomen te worden met de commissaris techniek.  
 

H6 Overige 

 Op de openzeilboten en de kajuitzeiljachten liggen nadere instructies en aanwijzingen. Deze 
instructies en aanwijzingen zijn het meest recent en dienen opgevolgd te worden ook indien zij in 
tegenspraak zijn met de huidige reglementen. 
 

 
 



Reglementen Zeilclub ABN AMRO Bank 

Versie: 1.8 Pagina 15 van 18 

Zeilinstructie programma 

Vanaf het begin van het zeilseizoen worden op zowel de openzeilboten als de kajuitzeiljachten (herhalings) 
lessen voor beginners en gevorderden georganiseerd. Daarnaast worden als onderdeel van het 
opleidingsprogramma op de kajuitzeiljachten ervaringstochten georganiseerd om het vaargebied uit te 
breiden. 
 
Volgens het opleidingsplan van de Zeilclub kan je starten als beginnend schipper op de openzeilboten en 
eindigen als zelfstandig schipper op de kajuitzeiljachten. Op de openzeilboten leer je de beginselen van het 
zeilen en als je het leuk vindt en er aanleg voor hebt, kun je daarna je opleiding vervolgen op de 
kajuitzeiljachten. Daar leer je met name hoe je op de motor moet manoeuvreren in bijvoorbeeld havens en 
sluizen.  
 
In ons opleidingsprogramma maken we gebruik van in het Brevetten reglement beschreven interne 
brevetten (vergelijkbaar met de CWO diploma’s) en vaargebieden die je kunt behalen door aan onze 
cursussen en/of tochten deel te nemen. Als je al over (enige) ervaring beschikt, bestaat de mogelijkheid om 
met een ervaren instructeur openzeilboten of kajuitzeiljachten proef te varen waarna bepaald wordt waar 
je in het opleidingstraject kunt instappen. 
 
Hieronder is stapsgewijs aangegeven hoe ons opleidingstraject* is opgebouwd: 
1. Zeiltheorie examen behalen en zeilpraktijk (bv. Openzeilboten cursus) op de openzeilboten met goed 

gevolg afronden. 
2. Zeilervaring opdoen door regelmatig met de openzeilboten van de Zeilclub te gaan zeilen. 
3. Klein Vaarbewijs1 en 2 halen door bijvoorbeeld de interne cursus te volgen en examen af te leggen bij 

de Vamex. 
4. Short Range Certificate (marifonie) behalen door studie/examen bij externe opleiding die hiertoe 

bevoegd is. 
5. Manoeuvreren op de kajuitzeiljachten voor beginners op ons kleinste schip de iDEAL. 
6. Minimaal aan 2 zeiltochten van de Zeilclub deelnemen om Vaargebied 2 te behalen. 
7. Een aantal keren dit kajuitzeiljacht te huren en zelfstandig te gaan varen in dit vaargebied. 
8. Minimaal aan 2 zeiltochten van de zeilclub deelnemen om het vaargebied uit te breiden naar 

Vaargebied 3. 
9. Een aantal keren een kajuitzeiljacht te huren en zelfstandig te gaan varen in dit vaargebied. 
10. Manoeuvreren op de kajuitzeiljachten voor gevorderden op ons grootste schip de S€PA. 
11. Theoretische Kust Navigatie (TKN) certificaat halen door de interne cursus te volgen en examen af te 

leggen bij het Watersport Verbond. 
12. Minimaal aan 2 zeiltochten van de zeilclub deelnemen om het vaargebied uit te breiden naar 

Vaargebied 4. 
 
* Het is uiteraard geen verplichting om alle stappen te doorlopen maar als je het leuk vindt kun je 
doorgaan. 
 
Hieronder vind je een overzicht en korte beschrijving van de door de club aangeboden 
opleidingsmogelijkheden. Inschrijving vindt plaats via de website van de Zeilclub. 
 
Training schipper openzeilboot (O-, A- en V1-brevet) 

Doel: Je wordt opgeleid tot schipper openzeilboot. Na succesvolle beëindiging van de cursus ontvang je 
het O-brevet. Daarnaast krijg je het V1-brevet uitgereikt waarmee je op plassen en kleine meren 
mag gaan zeilen (zie brevettenreglement). Je ontvangt een A-brevet als je onvoldoende ervaren 
wordt geacht om zelfstandig te gaan varen maar wel voldoende ervaring hebt opgedaan om samen 
met een ander lid met O-brevet of A-brevet te gaan varen. 
 
Om het O-brevet of A-brevet te kunnen halen moet tevens een door de club afgenomen theorie-
examen worden gehaald. Om je op dit examen voor te bereiden, wordt tijdens de zeilavonden 
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regelmatig aandacht besteed aan de benodigde theoretische kennis. 
 

Wie: Iedereen die lid is of wordt van de Zeilclub kan zich inschrijven middels het inschrijfformulier op de 
website van de Zeilclub.  

Opzet: Tijdens de openzeilboot lessen worden de beginselen van het zeilen bijgebracht. Je vaart onder 
begeleiding van een instructeur die je de fijne kneepjes van het zeilen bijbrengt. 
 
De lessen worden gegeven in een Centaur, Valk en/of in één van de Randmeren. De lessen worden 
in principe gegeven op de eerste drie avonden van de week, van ca. 18.30 uur tot zonsondergang. 

Prijs: De prijs voor deze training staat vermeld in het overzicht met tarieven op de website van de 
Zeilclub. 

 
Training schipper Kajuitzeiljacht (K1- of K2-brevet) 

Doel: De schipper zal na succesvolle beëindiging van de cursus zelfstandig met een kajuitzeiljacht op de 
motor kunnen manoeuvreren. 

Wie: De schippers openzeilboot die aantoonbare ervaring hebben opgedaan met het zeilen in de 
openzeilboten. 

Opzet: De training op de kajuitzeiljachten van de club is met name gericht op het leren manoeuvreren op 
de motor. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het aansturen van je bemanning. 
Gedurende een aantal lessen word je alles geleerd wat nodig is om zelfstandig met een 
kajuitzeiljacht te kunnen varen en het K1- (iDEAL) of K2-brevet (S€PA) te behalen. 
 
De training is gesplitst in een beginners en een gevorderden training. De beginnerstraining wordt 
gegeven op de iDEAL en na succesvolle afronding ontvangt de cursist een K1-brevet voor de iDEAL. 
Pas nadat ook de gevorderde training op de S€PA met goed gevolg is afgerond, geldt het K2-brevet 
voor alle kajuitzeiljachten van de club. 
 
Let op: 
Om het K1- of K2-brevet te kunnen halen dien je minimaal in het bezit te zijn van het Short Range 
Certificate (marifonie) en het Klein Vaarbewijs 1. De Zeilclub geeft regelmatig trainingen die je 
voorbereiden op het examen van het Klein Vaarbewijs. Voor het uitbreiden van je vaargebied dien 
je tijdens minimaal 2 tochten aangetoond te hebben dat je over voldoende vaardigheden beschikt 
om zelfstandig met de kajuitzeiljachten, bemanning en het nieuwe vaargebied om te kunnen gaan. 
 

Prijs: De prijs voor deze training staat vermeld in het overzicht met tarieven op de website van de 
Zeilclub. 

 
Ervaringstochten voor de diverse vaargebieden (zie brevettenmatrix) 

Doel: Als cursist word je wegwijs gemaakt op de verschillende kajuitzeiljachten en in de verschillende 
vaargebieden en kun je je theoretische kennis in de praktijk toepassen. 

Opzet: Er worden in de diverse vaargebieden en met de verschillende kajuitzeiljachten tochten 
georganiseerd. Deze tochten hebben een educatieve inslag en worden begeleid door een ervaren 
instructeur. In overleg met de instructeur wordt bepaald welke route wordt gevaren en welke 
oefeningen onderweg zullen worden uitgevoerd. Dit plan zal zoveel als mogelijk overeenkomen 
met het vaargebied waarvoor de tocht geboekt is. Bij de meeste tochten zal één of twee weken 
voor aanvang van de tocht een bijeenkomst worden ingepland om de tocht voor te bereiden.  
 
Deelnemers die door middel van deelname aan de tocht in aanmerking willen komen voor 
verstrekking van het K-brevet of een uitbreiding van hun vaargebied brevet dienen dit ruim van 
tevoren aan de instructeur kenbaar te maken zodat deze hiermee rekening kan houden in het 
programma. 
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Indien de instructeur het noodzakelijk acht (bijvoorbeeld in verband met het weer en/of de 
ervaring van de cursisten) kan hij/zij ten alle tijden afwijken van het van te voren opgestelde 
programma of in uiterste geval het programma inkorten of beëindigen. 
 
Indien noodzakelijk kan door de club een ander schip worden ingezet dan oorspronkelijk gepland. 
 

Wie: Iedereen die het leuk vindt om ervaring op te doen op een kajuitzeiljacht of na een aantal malen 
huren (minimaal 2x) in zijn huidige vaargebied toe is aan een nieuw vaargebied. 

Prijs Zie het tochtenoverzicht op de website van de Zeilclub. 
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Bijlage 1 Brevetten matrix 

Overzicht verplichte brevetten en aantekeningen per vaargebied 
 

Vaargebieden Brevetten Aantekeningen 
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Openzeilboot            

Vaargebied 1 X X  X        

            

Kajuitzeiljacht            

Vaargebied 1   X X    X X   

Vaargebied 2   X  X   X  X  

Vaargebied 3   X   X  X  X  

Vaargebied 4   X    X X  X X 

 
* Beperkt O-brevet (alleen samen met ander lid met A-brevet of O-brevet t/m maximaal 4 Bft) 
 
Vaargebied 1: Kleine binnenmeren en plassen (bijvoorbeeld de Westeinderplassen, Kagerplassen en de Friese 

meren). 
Vaargebied 2: Alle Nederlandse wateren waarop het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing is, 

uitgezonderd de Waddenzee, de Oosterschelde en de getijrivieren. 
Vaargebied 3: Alle Nederlandse wateren waarop het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing is. 
Vaargebied 4: Alle wateren waarop het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) of Bepalingen ter Voorkoming van 

Aanvaring op zee (BVA) van toepassing zijn. 

 


