UKC – Reglement Clubmateriaal
Vastgesteld op de ALV van 7 november 2018

Dit is het officiële reglement voor het gebruik van het materiaal dat de UKC beschikbaar stelt voor het beoefenen van de
kanosport. Als je clubmateriaal gebruikt, behoor je het reglement te kennen en er naar te handelen.
Gebruik
• Leden die een stallingsplaats huren in het clubhuis kunnen kosteloos clubmateriaal gebruiken.
• De overige leden die clubmateriaal willen gebruiken betalen hiervoor een vaste vergoeding per jaar, dat gelijktijdig
met het lidmaatschapsgeld geïnd wordt.
• Clubleden die betalen voor het gebruik van clubmateriaal of een stallingsplaats huren mogen een clubboot met
spatzeil, peddel, zwemvest, helm en kanokleding gebruiken:
• als je op dezelfde dag vertrekt en eindigt op de club zonder het materiaal te vervoeren naar een ander (start)punt
dan het clubhuis.
• tijdens UKC-activiteiten en tijdens activiteiten van KVIJ, NZKV, TKBN, WSV en Stichting Peddelplraat.
• Gebruik voor UKC-activiteiten heeft voorrang. Er is sprake van een UKC-activiteit als de betreffende activiteit is
vermeld in de UKC agenda op de website.
Kosten voor aanvullend gebruik
• Als je clubmateriaal wilt gebruiken in een andere situatie dan hierboven is beschreven is dit alleen mogelijk na
toestemming van de betreffende commissie en tegen aanvullende betaling. Dit betreft: €10,- per dag voor kano en
peddel, inclusief helm, zwemvest en/of longjohn ongeacht of de kano/materialen op die dag gebruikt wordt om te
kanoën of voor vervoer. Voor de 2e en volgende dag krijg je 50% korting op deze bedragen. Voor een week betaal je
dus €40,-.
• Gebruik door niet-leden is alleen mogelijk in combinatie met verhuur van het clubgebouw of een speciale activiteit en
altijd onder begeleiding van leden. Niet-leden betalen €10,- per dagdeel voor kano en peddel, inclusief helm,
zwemvest en/of longjohn.
• Na goedkeuring maak je de kosten zelf over naar de UKC rekening onder vermelding van ‘Materiaalhuur <je naam>
<de datum van verhuur>’.
Noteren en reserveren
• Tijdens UKC-activiteiten is het clubmateriaal gereserveerd voor de deelnemers van deze clubactiviteiten. De
coördinator van de betreffende discipline bepaalt of je op die dagen een boot voor een andere activiteit kunt
gebruiken.
• Zeekajak: deze kun je gebruiken voor een zee- of groot wateractiviteit (1e prioriteit), een kanokampeertocht (2e) of
een toertocht (3e). Gebruik met een hogere prioriteit heeft voorrang op een lagere.
• Je kunt een clubboot (of ander materiaal) reserveren door er een ‘Gereserveerd’-bordje aan te hangen. Dit bordje is
beschikbaar in de stalling. Maak hiervan alleen gebruik als je door omstandigheden een specifieke kano nodig hebt
en doe dit niet langer dan een week van te voren.
• Respecteer reserveringen van anderen.
Stalling
• Het clubmateriaal heeft een vaste plek in de stalling.
• De ligplaatsen van clubboten zijn zoveel mogelijk gemarkeerd met een label. Bij onduidelijkheid kun je ligplaats
opzoeken in de stallingslijst die in de stalling hangt.
• Clubboten zijn herkenbaar aan een rode of zwarte UKC-sticker met daarnaast een UKC-nummer.
• Op de peddels, spatzeilen, zwemvesten, kanokleding en helmen van de club staat UKC (handgeschreven of sticker)
en eveneens een nummer.
Verantwoordelijkheid
• Kies het spatzeil dat bij de boot hoort; bij toerkano’s staat het nummer van de kano op het spatzeil vermeld.
• Kies een goed passend zwemvest met voldoende drijfvermogen voor jouw gewicht.
• Behandel het materiaal alsof het van jezelf is, zowel tijdens het vervoer als tijdens het varen. Wees er dus zuinig op.
• Leg boot (schoon en droog) en peddel op de juiste plek in de stalling terug. Hang spatzeil, zwemvest, kanokleding en
helm op de juiste plek terug. Kanokleding moet na gebruik eerst goed worden uitgespoeld.
• Heb je iets beschadigd of tref je iets beschadigd aan? Meld dit via een e-mail aan materiaal@utrechtsekanoclub.nl en
vermeld het materiaalnummer.
• Is er schade ontstaan door nalatigheid, onjuist gebruik of opzet van jou? Dan kan dat op je worden verhaald. Dit is ter
beoordeling van het bestuur, evt. na overleg met de betreffende commissie.
Beheer en onderhoud
• De materiaalcommissaris beheert namens het bestuur het clubmateriaal en coördineert in samenspraak met de
betreffende commissies het onderhoud.
Tot slot
• Dit reglement vervangt alle eerdere reglementen m.b.t. het materiaalgebruik.
• In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de UKC.

UKC – Reglement Clubmateriaal
Vastgesteld op de ALV van 7 november 2018

