Huisregels Zeilschool Scouting Nederland
Proloog
Binnen ZSN gaan we respectvol met elkaar om. Dat is de basis waar in alle gevallen vanuit gegaan
wordt. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken als er niet respectvol
gehandeld wordt. Bij voorvallen of situaties waar cursisten of medewerkers zich onprettig of onveilig
voelen, wordt van harte aangeraden om dit te bespreken met de aanwezige
hoofdinstructeur/begeleidend team of de vertrouwenspersonen.
Natuurlijk houden we ons aan de Nederlandse wet. Als onderdeel van Scouting Nederland houden
we ons ook aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Hierin staat ook
een belangrijke gedragscode voor vrijwilligers.
Aanvullende afspraken binnen ZSN zijn vastgelegd in dit document. Houd in gedachten dat op elke
regel in uitzonderlijke gevallen een uitzondering gemaakt kan worden. Dit zal door de
hoofdinstructeur en het begeleidend team tijdens de betreffende activiteit beoordeeld worden.
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Huisregels van toepassing voor cursisten en medewerkers
1.1: Gebouw & terrein
1.
2.
3.
4.
5.
6.

In slaapzalen wordt bagage op de grond geplaatst, niet op de bedden.
De zolder is geen verblijfsruimte.
Ramen worden alleen gebruikt als nooduitgang in geval van brand of calamiteit.
Telefoons worden niet gebruikt tijdens het eten en andere gezamenlijke activiteiten.
Er mag niet worden gerend op de steiger, tenzij er sprake is van een noodgeval.
Er wordt niet op blote voeten gelopen, behalve op de slaapzaal/douche/zwemsteiger.

1.2: Varen
1. Elke medewerker en cursist dient aan boord en op de steiger bij de intentie om te gaan
varen, een passend reddingsvest, minimaal 150N, te dragen
2. Het dragen van schoenen die vastzitten aan je voeten is vereist aan boord. Kisten en slippers
worden niet toegestaan aan boord.
3. Gebruik van een motorboot mag alleen indien de bestuurder toestemming heeft van de
hoofdinstructeur van dienst.
4. Bij het gebruik van de snelle motorboot moet de bestuurder in het bezit zijn van een
vaarbewijs en deze bij zich hebben aan boord.
5. Er mag enkel gezeild worden indien iemand met ten minste Kielboot III aan boord is of onder
supervisie/verantwoording van een ZI2 of hoger.
1.3: Roken
1. Er mag niet op de zeilboten worden gerookt.
2. In jeugdweken wordt er bij voorkeur niet in het zicht van cursisten gerookt, zowel niet tijdens
het instructiegeven als tijdens de vrije tijd.
3. De regels vanuit Scoutscentrum Harderhaven omtrent het roken worden gehandhaafd.
Aanvullend wordt er niet in het gebouw, op het terras of in de doorloop gerookt.
4. In jeugdweken is het niet toegestaan voor cursisten om te roken. Op alle andere momenten
geldt een minimale leeftijd van 18 jaar voor cursisten en medewerkers om te roken, tenzij er
vooraf overleg heeft plaatsgevonden met de hoofdinstructeur, de betreffende medewerker
danwel cursist en zijn/haar ouders/verzorgers.
5. Er worden vanuit de zeilschool geen sigaretten verstrekt.
6. Rokers zullen altijd rekening houden met niet rokers en zoveel mogelijk benedenwinds roken
van niet-rokers.
7. Rokers zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de sigaretten
1.4: Alcohol
1. Er geldt wettelijk een minimale leeftijd van 18 jaar voor het nuttigen van alcohol zowel voor
cursisten als medewerkers.
2. Bij vrijvaren is er minimaal 1 medewerker met kielboot III aan boord, die vooraf geen alcohol
heeft genuttigd.
3. Bij instructievaren door medewerkers en cursisten wordt er vooraf geen alcohol gedronken
door de gehele bemanning.
4. Sterke drank wordt niet verstrekt/gefaciliteerd door de zeilschool.
5. Zowel medewerkers als cursisten moeten goed functioneren bij de activiteit van de volgende
ochtend, danwel theorieles, observatie en scheepsraad.
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1.5: Drugs
1. Gebruik en/of bezit van soft- of harddrugs is verboden voor zowel medewerkers als
cursisten.
1.5: Intimiteiten
1. Tijdens cursusweken is het aangaan van relaties of andere intimiteiten tussen cursisten en
medewerkers niet toegestaan. Met intimiteiten wordt bedoeld dat er tijdens de cursusweek
geen contact is tussen cursisten en medewerkers die ervoor kan zorgen dat de
gezagsverhouding tussen de betrekkende cursist en medewerker veranderd.
2. Intieme relaties tussen medewerkers of tussen cursisten mogen zeilschoolactiviteiten niet
negatief beïnvloeden.
3. Seksuele handelingen tussen cursisten jonger dan 16 jaar worden niet toegestaan.
4. Een medewerker is nooit alleen met een minderjarige cursist in een afgesloten ruimte, maar
altijd met twee medewerkers (vier ogen-principe).
1.6: Dagindeling
1. Er wordt voor en na elke maaltijd een momentje stilte gehouden.
2. Men houdt zich aan de algemeen bekende dagindeling, tenzij duidelijk anders aangegeven
door de hoofdinstructeur van dienst.
1.7 Slotbepaling en consequenties
1. Bij (vermoedelijke) overtreding van de hierboven beschreven regels, zullen hoofdinstructeur
en/of begeleiders hierover met de desbetreffende cursist/medewerker in gesprek gaan en
eventueel aanvullende afspraken maken.
2. Indien een HI/begeleider de overtredende partij is, kan een medewerker het gesprek
aangaan met de desbetreffende medewerker en aanvullende afspraken maken. Bij twijfel
kan overleg met het bestuur of vertrouwenspersoon plaatsvinden.
3. Hoofdinstructeur en begeleiders kunnen bij zware of herhaaldelijke overtredingen besluiten
contact op te nemen met de voorzitter, indien niet bereikbaar een ander bestuurslid. In
overleg met het bestuur kan een cursist of medewerker naar huis worden gestuurd. Het
bestuur zal hierna in gesprek gaan met alle betrokken partijen en eventuele verdere
vervolgacties ondernemen.
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Aanvullende huisregels voor cursisten ZSN
1. Door deel te nemen aan een cursusweek van Zeilschool Scouting Nederland, gaan cursisten
akkoord met de deelnemersvoorwaarden (te vinden op de zeilschool.scouting.nl).
2. Cursisten slapen in de toegewezen slaapzalen en maken gebruik van bijbehorende sanitairblokken (WC’s en douches).
3. Cursisten komen alleen in de keuken/bijkeuken/Hi -hok/achter de bar of op zolder onder
toezicht van een medewerker.
4. De WIFI op Harderhaven kan niet door cursisten worden gebruikt.
5. Tijdens jongerenweken mogen cursisten het terrein niet verlaten zonder toezicht van
medewerkers. In ouderenweken mag het terrein verlaten worden in overleg met de
hoofdinstructeur van dienst.
6. Zakmessen zijn toegestaan, maar bij onverantwoordelijk gebruik mag de hoofdinstructeur
besluiten het mes in te nemen tot het einde van de cursusweek.
7. Mobiele telefoons zijn toegestaan, maar bij hinderlijk gebruik mag de hoofdinstructeur
besluiten de telefoon in te nemen tot het einde van de cursusweek.
8. Mocht er iets ernstigs of vervelends gebeuren, lichten cursisten eerst de hoofdinstructeur in,
voordat er met ouders gebeld wordt.
9. Als je gaat zwemmen, vraag dan vooraf toestemming aan een medewerker.
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