
 

 
 

 
 
Model Yacht Club NoordZee Oostende 

Vaarwater Maria-Hendrikapark 
Koninginnevijver - Iependreef 

 

Huishoudelijk reglement 
 

1. Dit reglement is van toepassing op alle leden (en gasten) van de MYCNZO. 
 

2. Definities 
 
Lid(maatschap) – Art 7 to 12 Statuten MYCNZO :  
Persoon die deel uitmaakt van een vereniging door het betalen van een financiële bijdrage. 
Het bedrag van het lidmaatschap is terug te vinden op de website : 
https://mycnzo.yolasite.com/contact.php  
 
Gast :  
Uitgenodigde/bezoeker – in ons geval wordt een gast omschreven als een uitgenodigde of 
bezoeker die in het bezit is van een eigen RC scheepsmodel met de intentie deze te gebruiken. 
 

3. Aan het vaarwater is het gebruik van ontploffing- of verbrandingsmotoren ten strengste 
verboden. Enkel het gebruik van schaalmodellen aangedreven door elektromotoren, gekeurde 
stoommachines of de wind is toegelaten. 
 

4. De roeiboot mag alleen gebruikt worden door de leden van de MYCNZO voor recuperatie van 
stuurloze of defecte schaalmodellen en het onderhoud van het boeienpark.  
De roeiboot mag nooit gebruikt worden voor recreatieve doeleinden.  
 

5. Boeien mogen enkel geplaatst, verplaatst of teruggeplaatst worden mits toestemming van het 
bestuur. 
 

6. Elk lid van de MYCNZO moet in het bezit zijn van een aansprakelijkheidsverzekering 
(familiale verzekering) gezien hij zelf verantwoordelijk is voor de schade door hem of haar 
veroorzaakt. 
 

7. Het voederen van dieren in en langs het vaarwater, evenals het achterlaten van vuilnis, is ten 
strengste verboden. Beide gevallen kunnen als sluikstorten bekeurd worden door een lokale 
politionele instantie.  
Bij inbreuk kan noch het bestuur, noch de MYCNZO hiervoor aansprakelijk gesteld worden. 
 

8. Frequentiebeleid : 
 
a. De 35Mhz frequentieband is enkel voorzien voor RC vliegtuigen en mag aldus niet gebruikt 
    worden aan het vaarwater MYCNZO.  
    Bij inbreuk of bij inbeslagname kan noch het bestuur, noch de MYCNZO hiervoor  
    aansprakelijk gesteld worden. 
 
b. Alle leden (of gasten) van de MYCNZO zijn verantwoordelijk voor hun 
    persoonlijke uitrusting : 
    - goede werking zender / ontvanger 
    - correcte frequentie (27Mhz, 40Mhz, (41Mhz), 2,4Ghz en andere) 



    - goede werking van het schaalmodel (storingsvrij) 
 
c. Alle leden (en gasten) van de MYCNZO moeten, alvorens hun zender te activeren,  
    zich ervan vergewissen dat er niemand anders actief is op die bewuste frequentie.  
    Dit geldt enkel voor frequenties in de Megahertz (Mhz) band, niet voor de Gigahertz (Ghz) 
    band. 
     

9. Er wordt aan alle leden gevraagd om aan het vaarwater wat actiever deel te nemen aan de 
activiteiten van de MYCNZO. In het bijzonder het plaatsen of opbergen van de tafels of 
andere attributen (roeiboot, mobiele haven, stoelen, afbakeningen, ea …).  
Er wordt eveneens gevraagd dat de laatste persoon aanwezig aan het vaarwater een controle 
uitvoert of alles opgeruimd en correct afgesloten werd en indien nodig de juiste acties 
onderneemt. 
 

10. Veiligheid : 
 
a. Het is verboden op minder dan 5 meter van de vaste steigers aan hoge snelheid voorbij te  
    varen.  
 
b. Piloten van een hoge snelheidsvaartuig moeten alle andere leden aanwezig aan het  
    vaarwater inlichten van hun intenties. De andere leden kunnen dan om veiligheidsredenen  
    hun vaartuig uit het water halen of naar veilig vaarwater sturen. 
 
c. Aan alle leden met weinig praktijkervaring wordt gevraagd te allen tijde een veilige afstand  
    te bewaren tussen de varende schaalmodellen onderling. Gewaagde manoeuvres, al dan niet  
    op hoge snelheid, leiden al vlug tot een aanvaring. 
 

11. Parkeerbeleid : 
 
a. Het grindpad langs het berghokje en van en naar de openbare weg mag niet gebruikt worden  
    voor het lossen en laden van Uw schaalmodellen. Bij inbreuk, vastgesteld (en eventueel  
    bekeurd) door een lokale politionele instantie, kan noch het bestuur, noch de MYCNZO  
    hiervoor aansprakelijk gesteld worden. 
 
b. Op officiële vaardagen mag de parking van het Bosjoenk gebruikt worden door de leden  
    van de MYCNZO.  
    Vergeet niet Uw parkeerkaart op het dashboard van Uw wagen te leggen. 
    Gebruik bij voorkeur altijd de randparking of de openbare weg als er beschikbare  
    parkeerplaatsen zijn. 
 
c. Wanneer er zich een evenement plaatsvindt in het Bosjoenk dan verliest de MYCNZO het  
    recht tot het gebruik van deze privatieve parking. 
    Na het lossen van de schaalmodellen kan dan enkel de openbare weg of de randparking  
    gebruikt worden. 
 
d. Een parkeerkaart evenals een lidkaart, voorzien van het desbetreffend jaartal, wordt aan de  
    leden overhandigd van zodra het lidgeld werd ontvangen. 
 

12. Uitnodiging gasten : 
 
a. Alle leden van de MYCNZO zijn zelf verantwoordelijk voor de door hun persoonlijk 
    uitgenodigde gasten. 
   
b. Hij brengt het bestuur hiervan op de hoogte en vraagt toestemming tot het gebruik van het 
    clubmateriaal en vaarwater MYCNZO door de gasten. 
 
c. Het is dan ook zijn verantwoordelijkheid om deze gasten op de hoogte te brengen van het 



    huishoudelijk reglement alsook de naleving ervan. 
 
d. Wederkerige gasten kunnen te allen tijde geweigerd worden. 
 

13. Het clubmateriaal (roeiboot, tafels, stoelen, enz…)  mag enkel door de leden gebruikt worden 
of door gasten mits de goedkeuring van het bestuur of van een aanwezig bestuurslid. 
 

14. Gebruik vaarwater : 
 
a. De MYCNZO heeft het historisch recht van onbepaalde duur verworven om de  
    koninginnevijver in het Maria-Hendrikapark Oostende te gebruiken als vaarwater.  
    Dit recht wordt beschreven in het schriftelijk “Akkoord Warm Water” van 20 juni 1981. 
    Een kopij van dit akkoord is terug te vinden op de website onder de rubriek  
    “Geschiedenis – Logo” 
 
b. Gedurende officiële vaardagen (zie website : https://mycnzo.yolasite.com/kalender.php )  
    mag het vaarwater enkel gebruikt worden door de leden van de MYCNZO.  
    Dit met uitzondering van officiële gasten (zie para 12).  
 
c. Er kan buiten de officiële vaardagen gebruik gemaakt worden van het vaarwater doch dit  
    blijft op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur noch de MYCZO kan aansprakelijk  
    gesteld worden bij een eventueel incident. 
 

15. Deelname aan evenementen : 
 
a. Het bestuur zal tijdig alle leden informeren over de deelname aan evenementen. 
 
b. Deelnemende leden nodigen enkel gasten uit op een evenement mits goedkeuring op  
    voorhand door het bestuur. 
 
c. Wanneer U deelneemt op eigen initiatief aan een evenement (op verplaatsing) zonder het 
     bestuur hiervan op de hoogte te hebben gebracht dan handelt U als individu en niet als lid 
     of in naam van de MYCNZO.  
     Noch het bestuur noch de MYCNZO kan aansprakelijk gesteld worden bij een eventueel 
     incident. 
 

16. Het is ten strengste verboden verbaal of fysisch geweld te gebruiken gedurende de officiële 
vaardagen of evenementen. Dit zowel tegenover derden als tegenover andere leden. Bij 
misbruik kan noch het bestuur noch de MYCNZO hiervoor aansprakelijk gesteld worden.  
Indien nodig kan hiervoor beroep gedaan worden op de lokale politionele instanties. 
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