
Scheeps ModelbouwClub Mechelen 

S.M.C.M. 
 

 
 

Geachte 

 

 

Bedankt voor  uw  interesse in de vaarclub SMCM te Mechelen. 

Graag geven wij toelichting over de club: 

 

Lid kan je worden op voorwaarde dat je in het bezit bent van een familiale verzekering (Burgerlijke 

Aansprakelijkheid Privé-Leven) en het lidgeld betaald. 

 

Je kan van het vaarwater gebruik maken tijdens woensdag, zaterdag,  zondag en feestdagen. 

 

De plaats waar het toegelaten is te varen is enorm groot, zo groot zelfs dat je je model bijna niet meer ziet. 

Het water is er kristalhelder en zonder plantengroei, zoals op de meeste vijvers en waters waardoor  

je regelaa r niet stuk maakt. 

 

Alle boten zijn toegelaten,uitgezonderd deze met een benzine of ontploffingsmotor. 

 

Zoals reeds vermeld, als je lid wordt onderschrijf je automatisch dat je een verzekering hebt en akkoord 

gaat met het huishoudelijk reglement van de club, te bekijken bij contact op de wesite. 

 

Bij onze club zijn de leden niets verplicht, je komt wanneer je wenst, hoeveel je wil, geen verplichting aan 

wedstrijden , onderhoudswerken enz.  Leden zijn alleen verplicht op tijd het lidgeld te betalen en het 

clubreglement na te leven en in goede verstandhouding met de andere leden hun hobby te beleven. 

 

Het lidgeld voor een gans jaar(jan-dec ) is 30 Euro. Om met de wagen tot aan het  vaarwater te rijden dien je op 

het Provinciaal Domein DE NEKKER een autobadge voor een gans jaar aan te vragen, kostprijs 40 Euro.  

Deze worden elk jaar op het einde van het seizoen door de club voor elk lid aangevraagd. 

Indien voldoen de leden deze autobadge aanvragen is een extra korting mogelijk. 

Er is ook de mogelijkheid om een 5-beurtentoegangskaart te bekomen om met de wagen aan het  

vaarwater te geraken en de voorziene parking  te gebruiken. 

 

Alvorens aanvaarding van uw lidmaatschap moeten wij éérst weten met welk type boten u zal varen 

(schaalboten, zeilboten, speedboten) omdat er voor (snelle) speedboten die varen met  een snelheid 

van + 40km/h een beperking is in het aantal toegelaten leden in de club, dit voor de veiligheid. 

 

 

Belangrijk: 

Indien u beslist om lid te worden gelieve éérst aan het bestuur door te geven met welk type boten u zal varen 

en uw contactgegevens te vermelden, dit kan ook met het online contactformulier. 

Daarna ontvangt u een bevestiging  van de voorzitter om lid te worden met de nodige gegevens om het lidgeld 

over te schrijven. 

Gelieve aandachtig het clubreglement te lezen vanwege belangrijke zaken. Neem zeker ook eens een kijkje op 

onze website  www.smcm.be 

 

Als er nog vragen zijn kan u steeds het bestuur contacteren. 

 

Mvg, 

 

Het bestuur SMCM 

www.smcm.be 

http://www.smcm.be/
http://www.smcm.be/
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