WAT ZIT ER VAST AAN HET LIDMAATSCHAP
INLEIDING
Aeolus is een vereniging met als doel het bevorderen van de watersport. Ieder lid heeft een kajuitboot zodat
hij/zij er op uit kan en ook weer aan kan meren. Daartoe houdt de vereniging een haven in stand. Die haven is
een van onze collectieve projecten. De vereniging heeft niemand in dienst, we doen als leden nagenoeg alles
zelf zonder financiële vergoeding. Daardoor houden we de prijzen laag en kunnen we een vereniging zijn voor
iedereen, ongeacht zijn of haar inkomen.
Dit vergt van alle leden een substantiële tijdsinvestering, daar verplicht iedereen zich toe. Dit zit onlosmakelijk
vast aan het lidmaatschap, en je kunt je verplichtingen niet overdoen aan een ander tegen betaling.
Deze vereniging/haar haven staat en valt bij de inzet van de leden. Ieder lid werkt daaraan mee. Ieder
(aspirant)lid
1) werkt mee op de werkdagen 2x per jaar,
2) werkt mee aan een inwerkperiode in de havendienst,
3) behaalt tijdens de periode van het aspirant lidmaatschap het certificaat verantwoord alcohol schenken (IVA)
om bardiensten te kunnen doen
4) werkt na die inwerkperiode als lid zeven dagen per seizoen in de havendienst
5) participeert in watersportactiviteiten van de vereniging
In een kennismakingsgesprek wordt o.a. nagegaan of gegadigden aan genoemde verplichtingen willen en ook
kunnen voldoen. 1.
WERKDAGEN
Twee keer per jaar werken alle leden samen aan onderhoud van de haven. In het voorjaar maken we de haven
zomerklaar en in het najaar winterklaar. Water op de steigers aan- dan wel afkoppelen, verfwerk en
reparatiewerk aan de steigers, het clubhuis op orde maken, opruimen, schilderen, reparaties, de faciliteiten
grondig reinigen, werkhok opruimen, oliehok opruimen, de tuin wieden, struiken snoeien, etc etc. Het heeft
wel iets van een ouderwetse grote schoonmaak.
Twee bestuursleden bereiden deze werkdagen voor en stellen en werklijst op. Zij worden bijgestaan door een
technische commissie waarin een aantal andere leden zitten.
De werkdagen starten om 09.00. Ze duren tot het werk klaar is. Er is een lunch. Op de werkdag in het voorjaar
wordt als regel ook de jaarlijkse ledenvergadering gehouden wanneer het onderhoudswerk gedaan is. De
vereniging hanteert als uitgangspunt dat alle leden op die vergadering aanwezig zijn.
INWERKPERIODE EN IVA
Om lid te kunnen worden moet je de havendienst zelfstandig kunnen doen. Die havendienst is een serie taken
die je zelfstandig moet kunnen doen. Bij een aantal van die taken wordt een beroep gedaan op je eigen
beoordelingsvermogen. Er zijn tal van regels en die staan in een handboek. Maar die regels hanteren we met
wijsheid; situaties op het water en in de haven maken soms het afwijken van de regel nodig. Daarom draai je
als aspirant-lid in je eerste jaar een paar dagen mee met leden die al een aantal jaren die havendienst hebben
gedaan. Met hen kan je meelopen en zien hoe zij omgaan met afwijkingen. Daarnaast is er een draaiboek
waarin nagenoeg alles staat wat je als kennis nodig hebt.

Daarnaast zijn er ook bestuurlijke rollen en rollen in commissies. Iedereen komt in de loop van zijn of haar
lidmaatschapsperiode wel in zo’n rol terecht.
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HAVENDIENST
Als dienstdoend havenmeester werk je zelfstandig aan een samenstel van taken: Omgang met passanten,
kantinedienst, kantine beheer, schoonmaken van de kantine, buiten en de natte cellen.
Havenbeheer
Als dienstdoend havenmeester ben je gastheer/vrouw. Je beoordeel je of er plek is voor passanten, je pakt bij
binnenkomst van passanten een lijntje aan en helpt bij het aanmeren, je schrijft de schepen van passanten in in
het havenboek, int het passantengeld, je maakt passanten wegwijs in de haven en ev. in buurt en stad. Je beheert
de kas en opent en sluit die elke dag. Aan het eind van de week maak je de kas op en stel je de documenten vast
voor de penningmeester.
Kantinedienst
Als dienstdoende havenmeester doe je bovendien de kantinedienst. Dat wil zeggen: je bedient leden en
passanten die iets willen nuttigen. Je zorgt dat er ’s ochtend koffie en/of thee staat voor de leden, je bedient op
het terras, en vanaf het eind van de dag aan de bar. Je handelt daarbij volgens IVA.
Kantinebeheer
Als dienstdoende havenmeester doe je bovendien het kantinebeheer. Dat wil zeggen: je maakt met behulp van
een standaardlijst de inventaris op, je bepaalt wat er moet worden ingekocht, je doet de inkoop bij de
supermarkt en vult het magazijn aan.
Zorg voor hygiëne
Als dienstdoende havenmeester heb je bovendien de zorg voor de hygiëne. Je zorgt ervoor dat de kantine
schoon is en op orde is. Je maakt dagelijks de toiletten douches goed schoon– een haven wordt immers
afgerekend op zijn hygiënische faciliteiten! Je leegt de prullenbakken. Je controleer regelmatig of er voldoende
toiletpapier, toiletverfrisser (deurspray), handzeep (in zeepautomaten) en maandverbandzakjes zijn. De
voorraad bevindt zich in de voorraadruimte achter in het clubhuis. Omdat je de enige bent die in het bezit is
van een sleutel van deze ruimte moet je er als havenmeester voor te zorgen dat er voldoende dagvoorraad in de
toiletten aanwezig is.
JE VERVELEN?
In het voor- en naseizoen, of op andere rustige tijden, hoef je je niet te vervelen. Er is altijd wel iets te doen,
zoals binnen en buiten vegen, ramen lappen, houten vloer in de was zetten; magazijn vegen/dweilen;
werkruimtes opruimen, containerruimte schoonmaken, steigers ontdoen van eendepoep; werksteiger en vlot
onder de steiger schoonhouden; overhangend groen snoeien; onkruid daar weghalen; bloementuin het gehele
seizoen door ontdoen van heermoes; toilet-en doucheruimten tussendoor grondig schrobben met speciaal
daarvoor bestemd afwasborsteltje (kieren/naden vaak vies van afzetting van wasgel en kalk; wanden en vloeren
ook extra schrobben) etc. etc
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