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Bezoekersregeling 
 

Beste leden, 
 
De bezoekersregeling voor niet-leden/bezoekers/visite op ons terrein, op het terras, haven, 
caravanterrein en in de kantine is een beetje in de vergetelheid geraakt en wordt op het 
ogenblik door sommige leden naar believen ingevuld en uitgevoerd. Hierbij nog eens alles op 
een rij. 
 

Algemeen  
In principe is Treech alleen toegankelijk voor Treechleden. Dat staat ook al jaren op de 
toegangspoort. Treechleden betalen immers contributie om gebruik te kunnen maken van de 
faciliteiten. 
 
Een Treechlid mag een introducé meenemen, echter alleen onder de door de Statuten en 
reglementen voorgeschreven procedures. 
De introducé dient altijd begeleid te worden door een Treechlid en het desbetreffende 
Treechlid is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem/of haar geïntroduceerde 
persoon.  
 
Introductie mag slechts in beperkte mate en is bedoeld om kennis te maken met de club en 
rondgeleid te worden over ons terrein, de kantine en in de haven om te laten zien dat wij zo’n 
mooie accommodatie hebben, met de achterliggende gedachte om de introducés Treechlid 
te laten worden.  
 

Kantine 

In de kantine (niet op het terras)  is introductie zonder dagkaart toegestaan, echter met mate, 
namelijk maximaal 3 keer. Wil een introducé vaker komen, dan dient hij of zij lid te worden.  
Zonder dagkaart mag u uw introducé ter kennismaking ook eens een rondleiding geven over 
ons terrein. 
 

Dagkaart 
Wil de introducee gebruik maken van onze faciliteiten, dan dient u voor hen een dagkaart (€ 
6,--)  te kopen bij onze toezichthouder Herman Kersten of bij de havenmeester (of het 
bestuur). De introducé mag dan gebruik maken van onze hele accommodatie. 
Een introducé mag maximaal 3 keer een dagkaart kopen. Bij de derde keer moet hij/zij lid 
worden. Het bedrag dat betaald is aan dagkaarten kan verrekend worden met de contributie. 
Die 3x geldt niet per jaar, maar per introducé. Het is dus niet zo dat een introducé elk jaar 3x 
mag komen. 
 

Haven  
 
*Eigen gezinsleden 
De bezoekersregeling geldt niet voor de eigen gezinsleden. Deze behoren zelf  lid te zijn. 
 
*Introductie door bootbezitters 
Een bootbezitter met een boot in de Treechhaven mag op zijn boot gasten ontvangen, 
zonder dagkaart, echter met mate (3x ). Hij/zij moet deze gasten begeleiden van en naar het 
toegangshek.  
Zonder dagkaart mag bezoek niet recreëren op het terrein, steigers of strekdam of gebruik 
maken van onze andere faciliteiten. Willen zij bij het zien van ons mooi zwembad dus daarin 
gaan zwemmen, dan moeten zij een dagkaart nemen (bij toezichthouder of havenmeester) 
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en dus ook als zij op de dijk willen gaan aanzitten aan de banken.  
Iemand die vaak op bezoek bij de boot komt(3x), dient lid te  worden. 
 
*Passanten 
Passanten die in de haven aanmeren, moeten zich met naam melden bij de havenmeester. 
Deze passanten mogen gebruik maken van de faciliteiten van Treech. 
Wanneer deze passanten echter bezoek van buitenaf ontvangen, dan moet voor deze 
bezoekers een dagkaart gekocht worden alvorens het terrein te betreden. 
 
Caravans 
Een caravanbezitter met een standplaats op Treech mag gasten ontvangen voor en in zijn 
caravan, zonder dagkaart, echter met mate (3x). Wil de introducé gebruik maken van de 
Treechfaciliteiten en ergens anders op het terrein vertoeven, bijvoorbeeld de ligweide, maar 
ook het middenterrein van de caravanwei, dan zal hij/zij een dagkaart moeten kopen en dan 
mag hij/zij natuurlijk ook in het zwembad zwemmen en gebruik maken van alle faciliteiten. 
 Ook hier geldt de regel drie (3) keer. Als iemand drie keer in of aan de caravan heeft 
vertoefd, dan wordt hij geacht lid te worden.  
 
De bezoekersregeling geldt niet voor de eigen gezinsleden. Deze behoren zelf  lid te zijn. 
 

Gasten op uitnodiging van vereniging en onderafdelingen 
Onderafdelingen van Treech’42 en andere sportieve groepen mogen in het kader van de 
sportbeoefening zusterverenigingen en andere gasten ontvangen voor sportieve 
ontmoetingen, zoals competitie, toernooien, work-shops, clinics, open dag etc. , zonder 
dagkaart. Denk bijvoorbeeld aan Jeu de Boule, kanoën, de Treechloop, waterskiën en 
voetbal. Deze personen mogen zonder dagkaart echter alleen op het terrein of water waar 
de sportieve ontmoeting gehouden wordt en  in de kantine vertoeven, dus niet op de 
ligweide, in het zwembad en het terras, want dat behoort toe aan onze Treechleden. In dat 
geval dienen zij een dagkaart te kopen. 
De organisatie van dit soort sportieve ontmoetingen dient uitsluitend te geschieden in overleg 
met en met toestemming van het bestuur. 
 

Zusterverenigingen 
Met alle zusterwatersportverenigingen loopt nog steeds de afspraak dat leden van 
zusterverenigingen een bezoek mogen brengen aan elkaars kantine, op voorwaarde dat zij 
over het water komen. Zij mogen echter geen gebruik maken van de overige faciliteiten op 
elkaars terrein (bijv. zwembad of ligweide). 
Met MCC geldt een gedoogregeling, als leden niet over water, maar over land elkaars 
kantine bezoeken. Ook dan geldt dat er geen gebruik gemaakt mag worden van elkaars 
overige faciliteiten. Aan deze gedoogregeling kunnen geen rechten ontleend worden. 
(Beide verenigingen kampen op dit moment met problemen van ongewenst bezoek van niet-
leden, waardoor deze gedoogregeling wellicht op korte termijn beëindigd kan worden). 
 

Toegangspoorten 
Alle toegangspoorten dienen te allen tijde afgesloten te zijn, met uitzondering van het poortje 
bij de kantine, dat tijdens openingstijden van de kantine wel dicht getrokken moet zijn, maar 
niet op slot hoeft. 
Bezoekers dienen te allen tijde begeleid te worden. 
 
 
 
Treech, 12 maart 2013 
 
Het bestuur 


