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Het sloeproeien is een activiteit van Watersportvereniging Woudrichem (WSV Woudrichem), en valt
onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid sloeproeien.
Het algemeen bestuur van de WSV Woudrichem heeft een roei-commissie ingesteld om alle roei
activiteiten te coördineren en waar nodig te organiseren. In de roei-commissie is de
bestuursverantwoordelijke ten alle tijden deelnemer.
Het algemeen bestuur van WSV Woudrichem heeft de roei bestuursverantwoordelijke met
ondersteuning van de roeicommissie aangewezen om aanvragen voor een WSV Lidmaatschap met
sloeproeien in behandeling te nemen.
Al het materieel dat gebruikt wordt voor het sloeproeien, inclusief de Skiffs, valt onder
verantwoordelijkheid en beheer van de commissie sloeproeien.
WSV Woudrichem heeft de roei Skiffs Europees rondom verzekerd met wedstrijd clausule
WSV Woudrichem Sloeproeien is geen bedrijfsmatige activiteit, maar draait volledig op vrijwilligers.
Met dat gegeven in het achterhoofd organiseert WSV Woudrichem het sloeproeien naar beste weten
en kunnen.
WSV Woudrichem is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn
accommodatie en/of vaartuigen, tenzij dit het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van haar
dan wel van personen die in haar dienst zijn en/of personen die door haar zijn aangesteld ten
behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. Indien WSV Woudrichem aansprakelijk is voor de
schade, dan is deze beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de
(bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van WSV Woudrichem wordt uitbetaald, vermeerderd met
het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van WSV Woudrichem komende eigen
risico. Bovenstaande beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van WSV
Woudrichem.
Deelname aan het sloeproeien is volledig voor eigen risico en verantwoording. WSV Woudrichem,
haar bestuursleden, (hulp)instructeurs, begeleiders, overige vrijwilligers e.d. kunnen nimmer
aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei persoonlijke of materiële schade, in wat voor vorm dan
ook.
De roeideelnemer dient verzekerd te zijn voor (letsel)schade aan anderen (wettelijke
aansprakelijkheid).
Iedere roei groep heeft een Baksmeester (Coxswain). De Baksmeester draagt zorg voor de
communicatie met de sloep-roei commissie en de bestuursverantwoordelijke van de WSV. De
Baksmeester organiseert de desbetreffende roeiploeg en draagt zorg voor voor het juist en veilig
gebruik van alle middelen die door de WSV ter beschikking wordt gesteld op de werf en op het
water.
WSV-lidmaatschap en entreegeld zijn volgens huishoudelijk regelement April 2017 zijnde Artikel 4
punt 1 vastgesteld.

Bijdrage roeien wordt jaarlijks door bestuur vastgesteld volgens huishoudelijk regelement April 2017
zijnde Artikel 4 punt 2. Roei jaar loopt van 1 januari tot 31 december. Contributie jeugd tot en met
18 jaar is half tarief.
Met het betalen van de contributie (met roeibijdrage) heeft het WSV Lid het sloep roei regelement
met bijlages geaccordeerd.
Proef roeien is de eerste keren (maximaal 3 X) gratis. Proefroeiers kunnen geen Stuur / Cox zijn.
Deelname is mogelijk vanaf 12 jaar (voortgezet onderwijs). Jeugd deelnemers dienen voldoende
zwemvaardigheid te hebben.
Er is geen beperking op het aantal roei trainingen per week. Wel altijd melden aan de coördinator, en
mits de sloep beschikbaar is.
Een training is maximaal 1,5 uur. Indien een team de sloep langer wil gebruiken moet dit vooraf
aangevraagd worden bij de coördinator.
Jeugd roeien is altijd onder begeleiding van een volwassen instructeur of minimaal een zeer ervaren
volwassen sloeproeier. Daarnaast mag de jeugd zelfstandig, maar alleen op de afgedamde maas,
roeien als minimaal 1 deelnemende roeier (Stuur / Cox) voldoet aan de eisen van ervaren roeier
WSV-W roeien.
De WSV zorgt voor regelmatige begeleiding en training van beginnende door ervaren sloeproeiers en
of instructeurs. Daarnaast geeft de WSV training voor het certificaat ervaren WSV-W Roeier.
Indeling van de sloeproei teams wordt bepaald door de commissie sloeproeien in samenspraak met
de Baksmeesters.
WSV Woudrichem heeft geen verplichting vervangende Skiffs ter beschikking te stellen indien alle
Skiffs tijdens onderhoud, wedstrijden of door calamiteiten niet ter beschikking zijn.
Auto’s mogen niet worden geparkeerd op of nabij het hellingterrein of op de afgesloten
parkeerplaats (uitgezonderd sleutelhouders).
Dit reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk reglement van WSV Woudrichem. Naast dit
reglement zijn ook de andere reglementen van WSV Woudrichem van toepassing, zoals
eerdergenoemd Huishoudelijk reglement en het Havenreglement. De reglementen zijn te raadplegen
op de website van WSV Woudrichem of op te vragen bij het bestuur.
Dit reglement is aangevuld met:
Taakomschrijving Baksmeester / Stuus (Cox),
Wedstrijd reglement
Veiligheid blad
Notitie regeling Roeiwedstrijden
Inschrijving formulier roeiend lid
Inschrijf formulier eenmalig roeien

