
Veiligheid bij WSZV Aqua 

Ons veiligheidsbeleid bestaat uit onze eigen inzichten en de documenten van de Waterscouting 

Musinga-Rijn. Onderin staat een kopie van een deel van het huishoudelijke reglement van de 

Waterscouting over veiligheid.  

Voor andere veiligheidsmaatregelen kun je ook kijken op https://musinga-rijn.nl/veiligheid/.  

Aqua zelf houdt zich uiteraard aan de nodige maatregelen en heeft ook 2 vertrouwenspersonen.  

IN CASE OF EMERGENCIES CALL 112! (Emergency Number) 

 

Beleid Musinga-Rijn volgens Huishoudelijk Reglement versie 6.0: 

13.4 BELEID TEN AANZIEN VAN DE VEILIGHEID 

Artikel 13.4.1 Werkzaamheden 

Kaderleden worden geacht tijdens hun werkzaamheden de juiste instructies en de algemeen 

geldende veiligheidsvoorschriften na te leven. Beschikbaar gesteld materiaal en machines dienen 

normaal gebruikt te worden. 

Artikel 13.4.2 Incident formulier 

Indien er tijdens een activiteit een incident plaats vindt, moet er een incidentformulier ingevuld 

worden door het verantwoordelijke kaderlid, zie bijlage incidentformulier. Een incident is een 

ongewenste gebeurtenis, veroorzaakt door onveilige handeling of situatie, die onder andere 

omstandigheden had kunnen leiden tot letsel of schade. De bepaling van de ernst van het incident is 

aan het verantwoordelijke kaderlid. 

Artikel 13.4.3 Reddingsvesten 

1. Elk (aspirant-)lid is verplicht een reddingsvest te dragen tijdens het varen met of namens de groep 

en/of stichting. Daartoe word: 

• voor elk jeugdlid een passend reddingsvest ter beschikking gesteld; 

• voor elk leidingteam- en bestuurslid een opblaasbaar reddingsvest ter beschikking gesteld; 

• indien nodig word aan een ondersteuningsteam lid een opblaasbaar reddingsvest ter beschikking 

gesteld. 

2. In afwijking op artikel 13.4.3.1 geldt op de volgende locatie geen reddingsvestplicht: 

• in de machine kamers van de motorschepen en het groepschip; 

• in de kuip, opbouw en benedendeks op het groepschip “MS Rival”; 

• in de roef van de motorschepen, 

• tijdens roei- en wrikwedstrijden op stilstaand water. 

• bij mooi weer, windkracht 2, op stilstaand water etc. na unaniem overeenstemming leidingteam. 

3. Aan het begin van het zeilseizoen wordt elk jeugdlid gewogen door hun leidingteam en wordt hen 

een passend vest toegewezen. 

4. Een aspirant jeugdlid krijgt tijdelijk een vest toegewezen door de leiding. 

5. Elk lid is verantwoordelijk voor het toegewezen vest. Eventuele schade dient direct aan het 

bestuurslid Varend Materieel te worden gemeld. 

6. De reddingsvesten worden op de juiste wijze opgeborgen in het reddingsvesten lokaal. 

https://musinga-rijn.nl/veiligheid/

