Sleutelreglement WSV Woudrichem per 1-1-2022
Begrippen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lid
een persoon bekend als lid in de administratie
Ligplaatshouder
Lid met een vaste ligplaats
Baksmeester
Coördinator van een groep roeiers/boot
Hellingabonnementhouder
Lid met een helling abonnement
Druppel
Elektronische sleutel voor het Simons Voss sleutelsysteem
Sleutelapp
App “Key4Friends” op smartphone voor bediening sloten
Sleutelrechten
Het recht om via een druppel of Sleutelapp een of meerder
sloten te bedienen binnen het Simons Voss sleutelsysteem
Maximaal aantal sloten
20 per systeem
Maximaal aantal sleutels
100 (druppels) per systeem
Maximaal aantal Key4Friends Onbekend

Afspraken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beheer van het Simons Voss sleutelsysteem gebeurt primair door de vaste havenmeester,
daarnaast hebben ook de voorzitter en secretaris beheer-toegang tot het sleutelsysteem.
Voor het ter beschikking stellen van een druppel dient € 30,- borg betaald te worden. Dit
wordt geregistreerd in I-Marina. Bij inleveren van de druppel wordt de borg gerestitueerd.
Bij verandering van functie worden de sleutelrechten dienovereenkomstig aangepast
Alleen leden kunnen sleutelrechten hebben
Bij opzegging als lid worden alle sleutelrechten verwijderd.
Alleen bestuursleden (en vaste havenmeester) hebben Key4Friends (alle andere worden
door bestuur toegewezen)
Havenkantoor strikt alleen toegankelijk voor bestuur en havenmeester
Baksmeesters toegang tot Arkade en materieel container
Commissie coördinatoren Arkade ivm vergaderen
Vrijwilligers (haven, Arkade, jeugdzeilen en TD roeien) toegang i.o.m. met desbetreffende
coördinator.
Parkeerterrein alleen ligplaatshouders die hun auto tijdens boot vakanties willen parkeren en
roeiende leden van buiten Woudrichem
Bij misbruik kan door de beheerders de sleutelrechten aangepast worden waarna dit gemeld
wordt aan het bestuur.
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluit het bestuur.
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De volgende functies kunnen via een “Druppel” of via de Sleutelapp “Key4Friends” toegang krijgen:
Druppel
Key4Friends
Druppel & Key4Friends

Hellingslot

Opmerkingen

Parkeerterrein
Arkade

Materieel
container

Sup container

Oliehok

Mobilekey 2

Werkplaats

Functie/Slot

Arkade

Havenkantoor

Mobilekey 1

010 Bestuur
020 Havenmeester
030 Ligplaatscoordinator
040 Jeugdzeilcoordinator
050 Havencommissie
060 Roeicommissie
070 Onderhoud roeien commissie
080 Zeilcommissie
090 Evenementencommissie
100 Arkadecommissie
110 Beheerder clubhuis Arkade
120 Vrijwilligers haven
130 Vrijwilligers Jeugdzeilen
140 Vrijwilligers clubhuis Arkade
150 Baksmeesters

i.o.m. coördinator
i.o.m. coördinator
i.o.m. coördinator

220 Leden Ligplaats
221 Leden Ligplaats parkeren vakantie
222 Leden van buiten Woudrichem
223 Leden Ligplaats St Ayles skiff
224 Leden Hellingabonnement
225 Leden Roeien
226 Leden Zeilen
227 Leden Supboard

1)

1) Roeileden van buiten Woudrichem kunnen in de winter parkeren op P-plaats
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