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Verklaring m.b.t. boorddocumenten 

 
De Vriendenkring “1ste Zeescouts Antwerpen vzw” is eigenaar van het rollend en varend materiaal van 
de Groep “1ste Zeescouts George De Hasque” (verzameling van leiding en leden). De 
Vriendenkring verhuurt het materiaal aan de Groep. 
 
M.b.t. de boorddocumenten is er steeds een problematiek van documenten die vergeten aan boord te 
nemen zijn, documenten die verloren zijn (soms langere tijd zonder dat we dit weten), documenten die 
vervallen zijn, of documenten die onherroepelijk verdwijnen naar aanleiding van een calamiteit op het 
water. 
 
Daarom heeft het bestuur beslist op het bestuursorgaan van 10/12/2019 dat de originele documenten 
aan wal dienen te blijven, maar wel ten allen tijden in digitale vorm beschikbaar moeten zijn op de 
website, op een onbeveiligde pagina, door iedereen te allen tijde overal raadpleegbaar. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van De Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen vzw: 

- De hardcopy’s te bewaren op een locatie weergegeven op de website. 
- De documenten te gaan voorleggen ter staving als er van ergens een formele vraag komt, of 

naar aanleiding van vaststelling van ontbreken door een bevoegde instantie op het water. 
- Te zorgen dat de documenten op de website actuëel zijn. 
- Boetes naar aanleiding van deze afspraak te betalen. 

 
Het is de verantwoordelijkheid van de Groep 1ste Zeescouts George De Hasque: 

- Te zorgen dat er copijen van de originele verplichte boorddocumenten aan boord zijn. 
- Te zorgen dat er minstens 1 persoon met marifoon certifikaat aan boord is. 
- Te zorgen dat er een marifoon radio mee aan boord is. 
- De beschikbare radio te testen voor afvaart. 
- Te zorgen dat de batterij van de beschikbare radio voldoende opgeladen is voor afvaart. 
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