AFSPRAKEN OMTRENT HET
VERBLIJF IN EEN JACHTHAVEN

Seniors, zeegivers, loodsen en leiding kijken al van tussen de boeken stiekem uit naar
hun jaarlijkse trektocht. Tijdens die trektochten worden vaak jachthavens aangedaan.
Vele groepen onderhouden goeie contacten met sommige havens. In de meeste van die
ankerplaatsen zijn we hartelijk welkom. Maar het gebeurt wel eens dat tijdens het verblijf
in die haven iets fout gaat, al of niet te wijten aan de aanwezigheid van zeescouts en
zeegidsen.
Soms komt daar herrie van en dat vaak ten nadele van een volgende groep die deze
plek wil bezoeken. Die wordt dan argwanend bekeken en vaak gebeurt het dat de
toegang tot de haven wordt geweigerd. Havenmeesters scheren meestal alle groepen
over dezelfde kam, wat jammer is voor takken die het beste voor hebben.
Binnen de Nautische Jeugdraad (een overleg orgaan van FOS Sea Scouts en Scouts en
Gidsen Vlaanderen ploeg Zeescouting) kwam het probleem ter sprake. Meestal loopt het
spaak omdat men de bewuste groep niet kent en een eventuele oplossing niet kan
gezocht worden. Daarom maakten we samen de volgende afspraak :

Wanneer een scoutinggroep overnacht in een jachthaven dient men zich duidelijk
kenbaar te maken. Dit gebeurt door schriftelijke mededeling aan de havenmeester
van :
° de naam van de groep en de gemeente waar ze gevestigd is
° de naam, adres en telefoonnummer van de aanwezige verantwoordelijke
Op die manier hopen we moeilijkheden in jachthavens te vermijden, en mochten die zich
per ongeluk toch voordoen, er dan gepast op gereageerd kan worden.
We zijn ervan overtuigd dat leidersploegen ervoor proberen te zorgen dat hun groep zich
als scouts gedragen en de toegang voor andere takken niet hypothekeren door ongepast
gedrag. Ook nog even herinneren dat je dag én nacht verantwoordelijk bent voor je
gasten.
Nog enkele tips die kunnen bijdragen tot een positieve samenwerking met
havenmeesters :
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bezoek voor je trektocht alle havens die je denkt aan te doen of schrijf
minstens een briefje
bevestig je komst door de havenmeester te bellen
vaar een haven op motor traag binnen, denk aan de golven
meld je aan bij aankomst en vergeet voor het afvaren niet af te melden.
voldoe de liggelden spontaan, ook als je de volgende dag erg vroeg vertrekt
geef gerust een folder van Seascout of Zeescouting af
leg de steigers niet vol bagage of bootsmateriaal
zorg dat je boten en materiaal er netjes uit zien, dat je boten zoals het hoort
gemeerd liggen
overleg met de verantwoordelijke voor een kookplaatsje
plaats je tent pas na toelating
hou de omgeving van je tenten kraaknet
hou sanitair net en overrompel die niet
denk aan het storend geluid van radio’s of cassetterecorders
respecteer de nachtrust
hou je aan de regels bij het aan boord gaan van vreemde jachten
laat gebruikte terreinen net achter
Heb geen schrik om eens een praatje te maken met de havenmeester, vaste
ligplaatshouders… of maak er eens enkele minuten tijd voor
…

We wensen je van harte een “probleemloze” trektocht toe !!!
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