AANWEZIGE (TECHNISCHE) FACILITEITEN
Als lid van de Waterportvereniging IJsselmonde heeft u de beschikking
over veel kwalitatief goede (technische) faciliteiten die zich op en rondom
het haventerrein bevinden. De aanwezigheid en het gebruik ervan is niet
bij iedereen bekend, zeker niet voor nieuwe leden.
Dit overzicht geeft een opsomming welke faciliteiten er aanwezig zijn en u
kunt gebruiken, dit alles om uw verblijf en lidmaatschap nog plezieriger te
maken. Naast dit overzicht zijn er nog de statuten en reglementen die elk
lid heeft ontvangen. Dit overzicht vervangt op geen enkele manier deze
statuten of reglementen.
De Havenmeester speelt een cruciale rol bij het gebruik van deze
faciliteiten. Vaak moet eerst toestemming bij de Havenmeester worden
gevraagd voor het gebruik ervan en/of om toegang te verkrijgen tot deze
faciliteiten. Veiligheid en een veilig gebruik van de verschillende machines
staat hierbij voorop.

A
Aanhangwagen
De vereniging beschikt over een aanhanger,
welke u als lid voor een korte periode kunt
gebruiken. Vraag naar de voorwaarden.

Vraag ernaar bij de Havenmeester.

A
AED
Er is op het terrein een AED aanwezig voor het
verlenen van eerste hulp bij hartproblemen.
De AED bevindt zich aan de buitenkant van het
clubgebouw.
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A
Afval stoffen
Achter op het terrein vindt u de opslag voor het
afgeven van bilgewater en afgewerkte olie.
De tanks zitten op slot en de sleutel ligt bij de
Havenmeester. Let op dat u het juiste afval in de
juiste tanks stort.
Vraag ernaar bij de Havenmeester.

B
Bijboten
De opslag voor bijboten vindt u achter op het
terrein. Hier staat een aantal rekken waarin u de
bijboot kunt stallen tijdens de winterperiode,
welke loopt van oktober tot april. De bijboot
moet in april weer uit het rek.

Vraag toestemming bij de Havenmeester.

F
Fietsen
In de fietsenstalling staat een aantal leenfietsen
die u als lid en/of passant kunt gebruiken om
bijvoorbeeld even een boodschap te doen.
De fietsenstalling is niet bedoeld voor
permanente stalling van privé fietsen.
Vraag ernaar bij de Havenmeester.

H
Huisvuil
Huisvuil kunt u deponeren in de daarvoor
bestemde huisvuilcontainers.
Deze containers zijn alleen voor huisvuil bestemd
en niet voor grofvuil, verfblikken, chemische
producten, etc. deze dient u zelf af te voeren.
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K
Kruiwagens
Om uw bagage en overige spullen van en naar de
boot te brengen, kunt u gebruik maken van de
aanwezige kruiwagens en karren.
Voor het vervoeren van vuile producten kunt u
de speciaal daarvoor bestemde groene
kruiwagen gebruiken.

O Oud IJzer
Achter op het terrein bevindt zich de oud
ijzerbak. Hierin kunt u uw oud ijzer deponeren.

W Wasmachine- en droger
Er is een wasmachine, droger en strijkplank
aanwezig voor algemeen gebruik. Dit tegen
betaling. Deze bevinden zich aan de buitenkant
van het clubgebouw.
De kosten zijn af te rekenen bij de Havenmeester
Vraag ernaar bij de Havenmeester.

W Werkplaats
In de werkplaats staan verschillende machines,
zoals zaag- en boormachines, lasapparaat, etc.
Daarnaast zijn er verschillende (specialistische)
gereedschappen en is er klein materiaal
beschikbaar. Deze staan in een extra afgesloten
ruimte in de werkplaats.
Vraag ernaar bij de Havenmeester.
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W Werksteiger
Achter in de jachthaven bevindt zich de
zogenaamde werksteiger. Aan deze werksteiger
kunt u onderhoud aan uw schip uitvoeren. Dit
voor maximaal 3 dagen.

Vraag om toestemming bij de Havenmeester.

W Winterstalling en hellingen
Achter in de jachthaven bevindt zich de botenlift.
Leden kunnen tijdens de winterperiode (oktober
t/m april) hun vaartuig op de wal stallen. Hier zijn
wel kosten aan verbonden. Om in aanmerking te
komen moet er een Winterstalling- en
hellingformulier ingevuld worden.
Dit formulier, de kosten en overige informatie
hierover kunt u verkrijgen bij de Havenmeester
Vraag ernaar bij de Havenmeester.
V
Vuilwaterpomp
Op de werksteiger bevindt zich ook een
vuilwaterpomp waar u uw vuilwatertank kunt
laten leegzuigen.

Vraag ernaar bij de Havenmeester.

Naast de hierboven genoemde faciliteiten beschikt de vereniging over nog meer algemene
faciliteiten, zoals drinkwatervoorzieningen, stroomkasten, een botenlift, douches, clubgebouw,
afgesloten parkeerterrein, etc. Deze worden hier niet beschreven. Vraag ernaar bij de bestuursleden
en/of de Havenmeester.

“LET BIJ HET GEBRUIK VAN DE FACILITIETEN OP UW EIGEN VEILIGHEID EN OP DIE VAN OMSTANDERS.
HET GEBRUIK ERVAN GESCHIED OP EIGEN RISICO”
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