
Ondernemingsnummer: 420.796.886 
 

© DYC vzw. Versie mei 2019 . 

Deinze Yacht Club 
Vereniging zonder 

winstoogmerk 
Lucien Matthyslaan, 13 

Hoe wordt je lid van Deinze Yacht 
Club vzw? 

 

De belangrijkste opgave voor het bestuur inzake ledenbeheer is te 
zorgen voor een aangename clubsfeer. Lid worden van Deinze Yacht 
Club is dan ook een weloverwogen stap, zowel voor de kandidaten, als 
voor de club zelf.  

Daarnaast gelden op het terrein ook strikte toegangs- en veiligheidsbeperkingen, gezien de aard van 
de activiteiten en de afgemeerde vaartuigen. Daarom dient elkeen die het terrein betreedt gekend te 
zijn bij het bestuur, hetzij als lid, hetzij als geregistreerde passant. 

Hierna beschrijven we hoe kandidaat-leden zich kunnen aanmelden en wat de procedure is.  

Het aansluiten en ontslag van leden (statutair de "toegetreden" leden genoemd) wordt bepaald door 
het Huishoudelijk Reglement (Statuten art. 5), dat de beslissing legt bij het Bestuur (HR, art. 2.1). 
Bijkomend is het lidmaatschap jaarlijks opzegbaar door beide partijen (HR, art. 2.4), of onmiddellijk 
bij wangedrag van het lid. 

Er zijn twee vormen van lidmaatschap van Deinze Yacht Club vzw. mogelijk voor derden: 

1. Je kan gewoon lid worden van DYC voor een jaar (d.i. statutair toegetreden lid). De procedure 
wordt hierna toegelicht. 

2. Een dag-lidmaatschap. Je mag gebruik maken van de slipway en sanitair. Het volstaat hiervoor bij 
de havenmeester een dagkaart te kopen, waarmee je tevens de toegangscode voor het terrein 
bekomt. Dit dag-lidmaatschap omvat géén ligplaats voor overnachting. Dit dien je apart aan te vragen 
aan de havenmeester, met de normale tarieven voor passanten. 

Als gewoon lid ben je ook lid van de Vlaamse Pleziervaart Federatie, ontvang je het tijdschrift “ kanaal 
77 “ en het vademecum en je bent welkom op al de VPF activiteiten. Je geniet van 50 % korting op het 
havengeld in de havens Gent Lindelei, Brugge Coupure en de andere VPF (geassocieerde) havens.  

Voor de tarieven van (dag-)lidgeld en ligplaatsen verwijzen we naar de prijslijst op deze 
website. 

Aanvraagprocedure NIEUW LID 

Elke aanvraag van een nieuw lid (of tot heraansluiting na onderbreking van het lidmaatschap) moet 
volgende stappen verplicht en in deze volgorde doorlopen: 

1. VOLLEDIG invullen van een infoblad (te vinden op de DYC website onder Praktische Info) 

2. Het ingevuld informatieblad met alle nodige bewijsstukken (bewijs verzekering, immatriculatie nr. 
document, foto alle opvarenden, foto boot ) mag je bezorgen op één van volgende manieren: 
- via mail terug bezorgen aan “Info@deinzeyachtclub.be" + “havenmeester@deinzeyachtclub.be” 
- in tweevoud in de brievenbus aan het clubhuis deponeren 
- in tweevoud opsturen per post naar DYC, Lucien Matthyslaan 13, 9800 Deinze.  

3. Het bestuur bespreekt de aanvragen op zijn eerstvolgende vergadering, en onderzoekt zo nodig de 
antecedenten. Indien zij negatief beslist, wordt u op de hoogte gebracht. Hiervoor wordt geen 
verantwoording gegeven, noch enige communicatie gevoerd.  

4. Bij een gunstige beslissing door het bestuur krijgt het kandidaat-lid toegang tot een proefperiode 
van één jaar. Dit wordt per mail meegedeeld, samen met een uitnodiging tot betalen van toetreding en 
het lidgeld. Deze proefperiode verleent alle rechten en plichten van een volwaardig lidmaatschap, 
maar vervalt automatisch op het einde van het jaar (dus zonder expliciete opzegging door het 
bestuur). 

5. Het lid op proef betaalt het lidgeld (ENKEL door overschrijving en NA ontvangst beslissing bestuur) 

6. De Havenmeester zal afspreken voor het uitreiken van één toegangsbadge of sleutel per 
lidmaatschap. (code te gebruiken in afwachting). Op dat moment kan het lid ook op de wachtlijst 
worden geplaatst voor een ligplaats op datum van de ontvangst van het lidgeld. 

7. Op het einde van de proeftijd zal het bestuur een evaluatie maken (past het lid in de club en is hij/zij 
een meerwaarde), en op basis daarvan beslissen om: 

- ofwel het lidmaatschap toe te kennen, waardoor de betrokkene volwaardig lid wordt. 
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- ofwel de proefperiode verlengen met een jaar indien geen consensus 
gevonden wordt binnen het Bestuur. 

- ofwel het lidmaatschap te beëindigen 

In elk geval wordt de betrokkene op de hoogte gebracht via email of via 
een schrijven. 

 

Wie heeft toegang tot de terreinen in het kader van een lidmaatschap? 

Een lidmaatschap geldt in principe voor een gezin, d.w.z. twee 
volwassenen, en eventueel (schoon)kinderen, al dan niet inwonend. Ze hebben toegang tot de 
terreinen en mogen hiervoor de unieke toegangsbadge of sleutel gebruiken. Enkel de op het infoblad 
geregistreerde gezinsleden mogen met het betrokken vaartuig uitvaren. 

Uiteraard zijn genodigden steeds welkom, mits zij vergezeld zijn van minstens één lid. 

Derden, die uw boot mogen gebruiken, dienen zich te melden bij aankomst en een daglidmaatschap 
te nemen (waardoor zij de toegangscode krijgen). Conform art. 4.4 mag u uw toegangsbadge NIET 
uitlenen aan hen. Het is sterk aangeraden om vooraf de havenmeester hiervan te verwittigen, zodat 
wij geen onbekenden zien wegvaren met uw boot. 

Ligplaatsen 

DYC vzw. werkt met een wachtlijst voor de ligplaatsen, enkel voor gewone leden. Hoeveel ligplaatsen 
er juist vrijkomen wordt meestal pas in maart van elke jaar bepaald. In afwachting op een definitieve 
ligplaats, kan je als lid wel onbeperkt gebruik maken van de slipway. 

Wie op de wachtlijst staat kan soms gebruik maken van een ligplaats welke toegewezen is aan 
iemand anders, maar nog niet is ingenomen, dit enkel in overleg met de havenmeester. De enige 
voorwaarde is dat je uw boot binnen de 24 uur kunt komen verleggen als de persoon aan wie de 
ligplaats is toegewezen, zijn boot op zijn plaats komt leggen. Echter als alle andere plaatsen 
ingenomen zijn moet je boot eruit of moet je zelf voor een oplossing zorgen. 

 

Voor alle verdere inlichtingen: 

Bianka De Poorter 
Havenmeester Deinze Yacht Club 
GSM: +32 495 25 56 20 
E-mail: havenmeester@deinzeyachtclub.be 


