Laten wij het netjes houden
De boten gaan de kant weer op en zullen het nodige onderhoud gaan krijgen, waaronder
bijvoorbeeld het winterklaar maken. Om dat op een verantwoorde manier te doen, neem je de
gedragsregels serieus en hou je je aan de vereiste voorschriften. Het staat allemaal in ons reglement
en zijn op de site te vinden.
Het gebruik van koelvloeistof en anti vries
Helaas gebeurt het elk jaar weer dat leden, bewust of onbewust, koelvloeistof gebruiken voor het
doorspoelen van het scheepstoilet en laten het zo weglopen in het gras. Het gevolg is, dat het gras en
de grond eronder dood gaat en verwijderd moet worden. Ieder jaar vind je, na het afhellen, die gele
doden plekken in het gras. Dit jaar is er heel veel tijd en geld gestoken in het restaureren van
vervuilde plekken. Natuurlijk is het na te gaan wie op die plaatsen hebben gestaan, maar nog niet
eerder zijn daar boetes voor gegeven en dat gaan wij nu zeker doen.
Boetes voor milieuvervuiling
Eerder hebben wij dringend verzocht om de milieuregels te respecteren. De hellingbazen wijzen er
extra op, in het aanvangsgesprek, voor het hellingen Nu gaan wij de vervuilers aanpakken en
beboeten. 60 EURO BOETEN voor hen die de regels niet in acht nemen.
Alsjeblieft houd je aan de regels en werk met z’n tweeën als je koelvloeistof door het toilet spoelt.
Een in de boot en een onder de boot bij de afvoer met een emmer.
Gebruik van zeilen onder de boten.
Onder de boot moet een groot zeil liggen, als er werkzaamheden worden verricht. Veeg het vuil van
de zeilen af en gooi het weg. Let op met harde wind, haal lege verfblikken ,kwasten, verfbakjes na
gebruik weg en laat ze niet slingeren onder je schip. Lees de regels van het reglement nog eens door,
zo voorkom je een hoop ellende.
Moedwillig de boel verzieken
Het is verschrikkelijk te moeten vernemen dar er leden zijn die moedwillig de boel verzieken en olie
dumpen, zaken verstoppen achter de opstallen etc. Toppunt deze week, goor bilgewater weggooien
in een van onze mooiste en grootste Hortensiastruik van de haven ( zie foto's). Deze struik was
helemaal zwart van de troep en moest in zijn geheel worden gesnoeid.
Laat het helder zijn, dat bij het betrappen of door verkregen informatie van andere leden, de
vervuiler zeer zwaar zal worden bestraft. IK heb alle leden van de technische commissie gevraagd
hier op te letten.
De dienst DCMR zal bij constatering van vervuiling onze vereniging hiervoor verantwoordelijk
houden. Kennen wij de dader, dan zullen wij de boete op de veroorzaker verhalen.
IK VIND HET JAMMER DIT TE MOETEN MELDEN, LATEN WE SAMEN NETJES HOUDEN.
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