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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Per 1 januari 2021 

Dit reglement omvat de volgende hoofdstukken: 

 

I LIDMAATSCHAP      

II BESTUUR  

III KASCOMMISSIE  

IV ALGEMENE VERGADERING  

V BESTUURSVERGADERING  

VI  HAVEN, CLUBHUIS EN PARKEERTERREINEN 

VII  VERENIGINGSSTANDAARD  

VIII  BIJDRAGEN 

IX  VERPLICHTINGEN LEDEN 

X  ONTHEFFING 

 

HOOFDSTUK I: LIDMAATSCHAP 
 

A. Soorten leden  

 

Artikel 1: 

a.  De leden van de vereniging worden onderscheiden in: 

 - ereleden,  

 - leden van verdienste 

 - zelfstandige leden 

 - huisgenoot-leden 

 - aspirant-leden 

 -  voorlopige zelfstandige leden 

 - voorlopige huisgenoot-leden 

 - voorlopige aspirant-leden 

 

b.  i.  Ereleden en Leden van Verdienste zijn leden die als zodanig zijn benoemd, alsmede diegenen die 

voor 29 augustus 1977 als zodanig zijn benoemd. 

 ii.  Ereleden en Leden van Verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als zelfstandige 

leden of huisgenoot-leden (al naargelang zij tevens als zelfstandige leden of huisgenoot-leden 

aangemerkt kunnen worden), met dien verstande dat zij zijn vrijgesteld van de betaling van 

contributie en entreegeld. 

c.  Zelfstandige leden zijn zij, die als zodanig op de in dit reglement in de artikelen 2 t/m 4 omschreven 

wijze zijn toegelaten. 

d.  Huisgenoot-leden zijn zij, die door het bestuur geacht worden te behoren tot het huishouden van een 

zelfstandig lid, voor zover zij regelmatig van de voorzieningen van de vereniging gebruik maken. 

e.  Aspirant-leden zijn zelfstandige leden of huisgenoot-leden, die de leeftijd van eenentwintig jaar nog 

niet bereikt hebben. 

f.  Voorlopige zelfstandige leden zijn zij, die als zodanig op de in dit reglement in de artikelen 2 t/m 4 

omschreven wijze zijn toegelaten. 

g.  Voorlopige huisgenoot-leden zijn zij, die door het bestuur geacht worden te behoren tot het huishouden 

van een voorlopig zelfstandig lid, voor zover zij regelmatig van de voorzieningen van de vereniging 

gebruik maken. 
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h.  Voorlopige aspirant-leden zijn voorlopige zelfstandige leden of voorlopige huisgenoot-leden, die de 

leeftijd van eenentwintig jaar nog niet bereikt hebben. 

i.  Ereleden, leden van verdienste, zelfstandige leden en huisgenootleden hebben stemrecht en kunnen 

in de algemene vergadering per persoon één stem uitbrengen. 

 

B. Toelating tot het zelfstandig lidmaatschap 

 

Artikel 2: 

Aanvragen voor het zelfstandig lidmaatschap geschieden door middel van een door het bestuur vast te 

stellen formulier, dat de tarieven van de vereniging bevat en gelegenheid biedt de aanvraag door één of 

meer leden te laten ondersteunen. 

 

Artikel 3: 

a. Het bestuur beslist of de in artikel 2. bedoelde aanvraag kan worden gehonoreerd dan wel afgewezen. 

b. Het bestuur stelt de in artikel 2. bedoelde aanvrager zo spoedig mogelijk op de hoogte van haar 

beslissing. 

c. Het toegelaten lid kan een exemplaar van de statuten en reglementen downloaden via het besloten 

deel van de web site. 

 

Artikel 4: 

a. De duur van het voorlopig lidmaatschap bedraagt twaalf maanden vanaf de datum van berichtgeving 

zoals vermeld onder artikel 3 lid b. 

b. De duur van het voorlopig lidmaatschap bedraagt een week vanaf de datum van berichtgeving zoals 

vermeld onder artikel 3 lid b. indien de aanvrager reeds eerder zelfstandig lid van de vereniging was. 

c.  Het voorlopig lidmaatschap gaat stilzwijgend over in het zelfstandig lidmaatschap tenzij het bestuur 

voordien schriftelijk het voorlopig lidmaatschap heeft beëindigd. 

 

Artikel 5: 

Het (voorlopig) lidmaatschap eindigt door: 

- overlijden van het (voorlopig) lid; 

- schriftelijke opzegging door het (voorlopig) lid, uiterlijk één maand voor de afloop van het 

verenigingsjaar;  

- schriftelijke opzegging door het bestuur;  

- ontzetting door het bestuur. 

 

Artikel 6: 

a. Het bestuur gaat over tot opzegging van het (voorlopig) lidmaatschap wanneer redelijkerwijs van de 

vereniging niet gevergd kan worden het (voorlopig) lidmaatschap te laten voortduren. 

b. Het bestuur gaat over tot ontzetting uit het (voorlopig) lidmaat schap wanneer een (voorlopig) lid in 

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt 

c. Opzegging van of ontzetting uit het voorlopige lidmaatschap geschiedt eerst nadat de leden, die de 

aanvraag ondersteunden, omtrent de overwegingen van het bestuur zijn ingelicht. 

 

C.  Hoor en beroep 

 

Artikel 7: 

a. Aanvragers aan wie de toelating tot het (voorlopig) lidmaatschap wordt geweigerd, alsmede 

(voorlopige) leden van wie het (voorlopig) lidmaatschap door het bestuur wordt beëindigd, hebben het 
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recht op de eerstvolgende bestuursvergadering te worden gehoord. 

b. Tegen alle beslissingen van het bestuur inzake toelating tot en weigering of beëindiging van het 

(voorlopig) lidmaatschap staat beroep open bij de algemene vergadering. De wens tot instelling 

daarvan dient schriftelijk en binnen een maand na kennisgeving van de betreffende beslissing kenbaar 

te worden gemaakt. 

 

D.  Overgang zelfstandig lidmaatschap 

 

Artikel 8: 

Het zelfstandig lidmaatschap kan bij overlijden slechts overgaan op een huisgenoot-lid, van wie het 

lidmaatschap steunde op dat van de overledene en tenminste een jaar heeft geduurd. 

 

 

E.  Entreegeld en contributie 

 

Artikel 9: 

a. Bij toetreding tot het voorlopige zelfstandige lidmaatschap is entreegeld verschuldigd, waarvan het 

tarief wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

b. Verhoging van het entreegeld wordt niet toegepast op reeds lopende aanvragen voor het 

lidmaatschap. Een aanvraag voor het lidmaatschap begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van 

de aanvraag door de vereniging. 

c. Het bestuur kan afzien van de invordering van entreegeld ingeval van herstel van een onderbroken 

(voorlopig) zelfstandig lidmaatschap.  

 

Artikel 10:    

a.  Voor het (voorlopig) lidmaatschap is een jaarlijkse contributie verschuldigd. De tarieven worden 

vastgesteld door de algemene vergadering. 

b.  Wijzigingen in de contributietarieven worden schriftelijk ter kennis van de (voorlopige) leden gebracht, 

uiterlijk op 20 november voor afgaande aan het verenigingsjaar waarover zij het eerst zullen worden 

toegepast. 

 

Artikel 11: 

Op de berekening, betaling, vermindering en kwijtschelding van entreegelden en contributies zijn de in 

hoofdstuk VIII gestelde algemene bepalingen van toepassing. 

 

F.  Beperking ledental  

 

Artikel12: 

a.  De algemene vergadering kan een maximum bepalen, waarboven geen zelfstandige leden zullen 

worden toegelaten. 

b.  Het bestuur is bevoegd dit aantal te verhogen, voor zover en voor zolang dit noodzakelijk is voor het 

behoud van een optimale havenbezetting. 

c.  Aanvragers van het lidmaatschap, die vanwege een ingesteld maximum ledental niet kunnen worden 

toegelaten, worden op een wachtlijst geplaatst. Indien weer tot toelating kan worden overgegaan, 

hebben zij, die een ligplaats in de haven ambiëren en voor wie tevens een geschikte ligplaats 

beschikbaar is, de hoogste prioriteit. Vervolgens wordt de prioriteit bepaald door de chronologische 

volgorde van de aanvragen, met dien verstande dat, ter beoordeling van het bestuur, zij die de 

watersport beoefenen voorrang genieten t.o.v. anderen. 
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HOOFDSTUK II: BESTUUR 

 

A. Samenstelling en verkiezing  

 

Artikel 13: 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 

twee commissarissen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 

 

Artikel 14: 

a.  De kandidaatstelling voor een bestuursfunctie geschiedt door het bestuur. De agenda voor de 

algemene vergadering, waarin de ver kiezing zal plaats vinden, vermeldt de naam van de kandidaat. 

Tot 72 uur voor aanvang van die vergadering kan ieder stemgerechtigd lid eveneens kandidaten voor 

de te vervullen bestuursfuncties bij het bestuur aanmelden. 

b.  Alleen zij die te kennen hebben gegeven een benoeming te aanvaarden kunnen kandidaat worden 

gesteld. 

c.  De verkiezing van bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering voor een termijn van ten 

hoogste drie jaar. Het bestuur maakt jaarlijks een rooster bekend dat zo goed mogelijk voorziet in de 

jaarlijkse aftreding van een/derde van de bestuursleden. De leden van het dagelijks bestuur worden in 

functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden door het bestuur intern verdeeld. 

 Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

d.  Bestuursleden treden uiterlijk af na negen jaar ononderbroken zitting in het bestuur te hebben gehad. 

Van deze bepaling kan slechts worden afgeweken krachtens een besluit van de algemene 

vergadering, dat met tenminste twee/derde van de in die vergadering uitgebrachte stemmen wordt 

genomen. 

 

Artikel 15: 

De leden van het dagelijks bestuur zijn elk voor zich bevoegd in routinezaken namens het bestuur te 

handelen; gezamenlijk zijn zij bevoegd beslissingen te nemen, welke geen uitstel gedogen. Van zodanige 

beslissingen wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan. 

 

 

HOOFDSTUK III: KASCOMMISSIE 
 

Artikel 16: 

De algemene vergadering wijst jaarlijks uit haar midden een KASCOMMISSIE aan. Deze commissie zal 

bestaan uit tenminste twee leden en een plaatsvervangend lid; er zal naar worden gestreefd telkenjare één 

lid te herkiezen. 

 

Artikel 17: 

a.  De kascommissie heeft tot taak het beheer en de financiële verantwoording te controleren, de notulen 

der algemene vergadering te verifiëren en van zijn bevindingen verslag uit te brengen aan de 

algemene vergadering. 

b.  De kascommissie is bevoegd inzage te nemen van boeken, bescheiden en contracten, saldo opgaven 

te vragen en de aanwezigheid der activa te controleren. 

 

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING 
 

A. Toegankelijkheid en bijeenroeping 
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Artikel 18: 

De algemene vergadering is toegankelijk voor alle leden en voorts voor hen, die door het bestuur schriftelijk 

zijn uitgenodigd. 

 

B. Stemming 

 

Artikel 19: 

a.  Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.  

b.  Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij twijfel bestaat omtrent de juistheid van de rechtens 

uitgebrachte stemmen of de voorzitter aan schriftelijke stemming de voorkeur geeft.  

 Over personen wordt te allen tijde schriftelijk gestemd. 

 Bij de beraadslaging over personen zullen de betrokkenen de vergaderzaal verlaten. 

C. In uitzonderlijke gevallen, waarin het niet mogelijk is een ledenvergadering op locatie bijeen te roepen, 

kan het bestuur besluiten een online ledenvergadering te organiseren met de mogelijkheid van online 

stemmen. 

 

Artikel 20: 

a.  Over alle voorstellen wordt bij gewone meerderheid van stemmen beslist, tenzij in de statuten of 

reglementen nadrukkelijk anders is bepaald. 

b.  Bij de verkiezing van personen is de kandidaat, die een volstrekte meerderheid van de stemmen op 

zich verenigt, gekozen. Als er meer dan twee kandidaten zijn, waarvan geen de volstrekte meerderheid 

van de stemmen verkrijgt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee kandidaten die de 

meeste stemmen verkregen. 

c.  Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel naar de agenda van de volgende algemene 

vergadering verwezen; staken de stemmen dan wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn 

verworpen. 

 

C.  Notulen  

 

Artikel 21: 

De notulen der algemene vergadering worden opgemaakt door de secretaris en na behandeling in de 

eerstvolgende bestuursvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de kascommissie, bedoeld in 

Hoofdstuk III van dit reglement. 

 

D.  Speciale vereisten voor de jaarlijkse algemene vergadering 

 

Artikel 22: 

De convocatie voor de in artikel 7, lid 3 van de statuten bedoelde vergadering gaat vergezeld van de 

verslagen en de begrotingen, die ter vergadering zullen worden behandeld. 

 

Artikel 23:  

De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering omvat de navolgende punten: 

1.  de behandeling en goedkeuring van de verslagen over het afgelopen verenigingsjaar, te weten:  

 -  het algemene jaarverslag; 

 -  de in statuten, artikel 7 lid 3, bedoelde jaarstukken;  

 -  het verslag van de kascommissie. 

2.  de behandeling en goedkeuring van de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar; 
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3.  de verkiezing van bestuursleden; 

4.  de verkiezing van de leden van de kascommissie. 

 

 

HOOFDSTUK V: BESTUURSVERGADERINGEN 
 

Artikel 24: 

a.  Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak, ter plaatse en ten tijde als door de voorzitter wordt 

bepaald en worden voorts bijeengeroepen binnen twee weken na ontvangst door de secretaris van 

een daartoe strekkend verzoek van tenminste twee bestuursleden. 

b.  Oproepen tot bestuursvergaderingen geschieden met inachtneming van een termijn van zeven dagen, 

de dag van oproep en die van vergadering niet mede gerekend, tenzij met algemene stem men anders 

wordt beslist. 

 

Artikel 25: 

Voor het nemen van besluiten wordt de aanwezigheid van de meerderheid der bestuursleden vereist. Is de 

meerderheid niet aanwezig, dan wordt de betreffende zaak naar de agenda van de volgende 

bestuursvergadering verwezen en nadrukkelijk vermeld in de oproep. Op deze vergadering kan over de 

betreffende zaak worden beslist ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. 

 

Artikel 26: 

De notulen der bestuursvergaderingen worden opgemaakt door de secretaris, aan elk der bestuursleden 

toegezonden en op de eerstvolgende bestuursvergadering na akkoordbevinding door de voorzitter en de 

secretaris ondertekend. 

 

 

HOOFDSTUK VI: HAVEN, CLUBHUIS EN PARKEERTERREINEN 
 

Artikel 27: 

Alle zaken de haven, het clubhuis en de parkeerterreinen betreffende, worden geregeld door het bestuur bij 

afzonderlijke reglementen. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met de 

statuten of dit huishoudelijk reglement. Wijzigingen worden schriftelijk aan de leden bekend gemaakt. 

 

 

HOOFDSTUK VII: VERENIGINGSSTANDAARD 
 

Artikel 28: 

De algemene standaard voor leden en bestuursleden is als volgt vastgesteld: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK VIII: BIJDRAGEN 
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Artikel 29: 

a.  De penningmeester brengt aan de leden in rekening: 

 - de entreegelden, contributies, zomerliggelden, parkeergelden en de in het clubhuisreglement 

verplicht gestelde consumptie kaart (alleen voor leden die in de haven liggen met hun boot),  

 - de winterliggelden en stallingsgelden, 

 -  direct bij bekendwording: alle bijdragen of aanvullende bijdragen, welke door tussentijdse 

toetreding, inneming van een (grotere)ligplaats enz. verschuldigd worden. 

 

   

 

b.  De nota's dienen binnen een maand na dagtekening te worden voldaan. 

 Bij overschrijding van de betalingstermijn is een boete verschuldigd van 2 procent per maand of 

gedeelte van een maand met een maximum van 20 procent. 

 

Artikel 30: 

a.  Het bestuur kan op eigen initiatief of op verzoek van enig lid vermindering of kwijtschelding van een 

verschuldigde bijdrage verlenen. Besluiten dienaangaande dienen, voor zover het periodieke bijdragen 

betreft, jaarlijks opnieuw te worden genomen. 

b.  In de in artikel 7, lid 3 van de statuten bedoelde jaarstukken wordt vermeld welk bedrag met bedoelde 

verminderingen en kwijtschel dingen gemoeid is geweest. Het bestuur is niet bevoegd aan anderen 

dan de leden der kascommissie inlichtingen te verstrekken omtrent de redenen waarom en de 

personen aan wie vermindering of kwijtschelding werd verleend. 

 

Artikel 31: 

Bij beëindiging van het lidmaatschap of het voorlopig lidmaatschap (als bedoeld in artikel 6 van dit 

reglement) kan generlei aanspraak op restitutie, vermindering of kwijtschelding van inmiddels verschuldigde 

bijdragen worden gemaakt. 

 

HOOFDSTUK IX: VERPLICHTINGEN LEDEN 
 

Artikel 32: 

De leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging. Zij zijn 

voorts verplicht al datgene te doen, dat een goede gang van zaken in de vereniging kan bevorderen en al 

datgene na te laten, dat daarvoor schadelijk zou kunnen zijn.  

In het bijzonder dienen zij er zorg voor te dragen: 

- overlast door kinderen en huisdieren te voorkomen  

- geluidshinder, luchtvervuiling, water- en bodemverontreiniging te vermijden 

- aanstoot door gedrag, taalgebruik of kleding te vermijden 

- de veiligheid van de leden en hun bezittingen te bevorderen 

- bezoekers in de geest van de bepalingen van dit artikel tegemoet te treden. 

 

Artikel 33: 

De leden zullen zich onthouden van elke aansprakelijkstelling van de vereniging, zijn bestuur en 

aangestelde voor persoonlijke en/of zakelijke schaden, door welke oorzaak dan ook overkomen tijdens-, 

door- of in verband met de uitoefening van rechten, welke aan het lidmaatschap zijn verbonden. 

 

 

HOOFDSTUK X: ONTHEFFING 
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Artikel 34: 

a.  De algemene vergadering is bevoegd ontheffing te verlenen van de bij dit reglement gestelde 

bepalingen, met uitzondering van die, welke. zijn opgenomen onder Hoofdstuk IV: "Algemene 

vergadering". 

b.  Het bestuur is bevoegd af te wijken van de in dit reglement en de overige reglementen gestelde 

bepalingen, indien de toepassing daarvan tot ongemotiveerde hardheid jegens een lid zou leiden. 

 

**** 

 
 

HAVENREGLEMENT 
 

Als bedoeld in art. 27 van het huishoudelijk reglement, luidende: 

"Alle zaken de haven, het clubhuis en de parkeerterreinen betreffende, worden geregeld door het bestuur 

bij afzonderlijke reglementen. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met 

de statuten of dit huishoudelijk reglement. Wijzigingen worden schriftelijk aan de leden bekend gemaakt". 

 

Dit reglement omvat de volgende hoofdstukken: 

 

I  OMSCHRIJVING BEGRIPPEN HAVEN E.D. VOOR DIT 

 REGLEMENT 

II  BEHEER OVER DE HAVEN 

III  TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HAVENCOMMISSARIS 

 EN HAVENMEESTER 

IV  LIGPLAATSEN  

V  HAVENENTREEGELD EN LIGGELD 

VI BESTEMMING VAN DE AANLEGSTEIGER 

 (MEERZIJDE VAN DE BUITENSTEIGER) 

VII  GEBRUIK VAN WATER EN ELEKTRICITEIT - HET DOEN DRAAIEN VAN MOTOREN 

VIII  BEROEPSMOGELIJKHEID EN ONVOORZIENE GEVALLEN 

 

 

HOOFDSTUK 1: OMSCHRIJVING BEGRIPPEN HAVEN E.D. VOOR DIT 
REGLEMENT 

 

Artikel 1: 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

a.  de HAVEN: 

 - de steigers, alsmede de daarbinnen en daarbuiten geplaatste palen;  

 - het terrein en de plankieren van de jollensteiger; 

 - het water binnen de rechthoek, welke wordt gevormd door de buitenste palen en de wal;  

 -  het souterrain van het clubhuisgebouw en de parkeerterreinen, voor zover en voor zo lang deze 

worden benut voor botenberging of zeilendroging; 

b.  de LIGPLAATSEN: de plaatsen, welke in en op de haven zijn bestemd om regelmatig door schepen te 

worden ingenomen; 

c.  de AANLEGSTEIGER: de Vennemeer-zijde van de buitensteiger. 

 

 

HOOFDSTUK II: BEHEER OVER DE HAVEN 
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Artikel 2: 

Het beheer over de haven is opgedragen aan een HAVENCOMMISSARIS, die wordt benoemd door en uit 

de leden van het bestuur. 

 

Artikel 3: 

De havencommissaris kan worden bijgestaan door een HAVENMEESTER, aangesteld door het bestuur. 

Zijn aanstellingsvoorwaarden worden schriftelijk geregeld. 

 

Artikel 4: 

a.  De havencommissaris is bevoegd te handelen in routinezaken en het nemen van beslissingen welke 

geen uitstel gedogen. 

b.  Indien de havencommissaris afwezig is, berust deze bevoegdheid bij elk der leden van het bestuur; is 

ook geen hunner aanwezig, dan berust de waarneming bij de havenmeester. 

 

 

HOOFDSTUK III: TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HAVENCOMMISSARIS EN 
HAVENMEESTER 

 
Artikel 5: 

Tot de taken en bevoegdheden van de haven- terreincommissaris (hierna de te noemen: 

‘havencommissaris’) behoren: 

a. het doen onderhouden van de havenwerken en haveninventaris, alsmede de (parkeer-) terreinen, de 

technische installaties daarbij inbegrepen; 

b. het verrichten van aanschaffingen c.q. het opdracht geven tot uitvoering van werkzaamheden, zoals 

onder meer vermeld in het Huishoudelijk Reglement ten aanzien van deze commissaris. Echter, voor 

zover betrekking hebbend op routinezaken en het nemen van beslissingen die geen uitstel gedogen, 

binnen de door het bestuur gestelde, financiële, kaders en procedures; 

c. het voorbereiden van grotere aanschaffingen c.q. werkzaamheden en het formuleren van een voorstel 

hiertoe aan het bestuur; 

d. het opstellen en bijhouden van een Meer Jaren Onderhoudsplan; 

e. Het toewijzen en aanwijzen van ligplaatsen in nauwe samenspraak met de havenmeester; 

f. het toezien op de taakvervulling van de havenmeester; 

g. het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften en van de bepalingen van dit reglement, het 

handhaven van de orde en het nemen van de daartoe strekkende maatregelen waaronder het zo nodig 

doen verwijderen van personen en/of voertuigen.  

 

Artikel 6: 

Tot de taak en bevoegdheden van de havenmeester behoort datgene, dat als zodanig in dit reglement en in 

zijn aanstellingsvoorwaarden is aangewezen. 

 

 

HOOFDSTUK IV: LIGPLAATSEN 
 

A.  Seizoenen 

 

Artikel 7: 

Het winterseizoen loopt van 1 november tot 1 april. Het vaarseizoen loopt van 1 april tot 1 november. 
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B.  Soorten ligplaatsen  

 

Artikel 8: 

a.  Seizoenligplaatsen worden voor een geheel seizoen of voor het nog niet verstreken gedeelte daarvan 

toegewezen. 

b.  Gastligplaatsen worden voor één of meer dagen en/of nachten toegewezen. 

c. In voorkomend geval dienen (gast-) schepen die afgemeerd zijn aan de buitensteiger verplaatst te 

worden naar een van de reguliere ligplaatsen. Een en ander naar oordeel van de havencommissaris 

dan wel de havenmeester. Deze bepaling is daarmee richtinggevend voor het afmeren van (gast-) 

schepen aan de buitensteiger waar het de maximale afmetingen betreft. 

d. De havencommissaris kan voor korte tijd ontheffing verlenen van het in lid b. en c. bepaalde.  

  

 

C.  Recht op ligplaatsen 

 

Artikel 9: 

a.  Leden hebben recht op toewijzing van één of meer ligplaatsen voorschepen, die door henzelf en/of 

door hun huisgenoten worden gebruikt, behoudens het bepaalde in lid b. 

b. Geen ligplaats wordt toegewezen voor schepen, die - naar het oordeel van de havencommissaris - uit 

hoofde van hun gebruiksdoel, afmeting, staat van onderhoud of in ander opzicht ongeschikt worden 

geacht voor verblijf in de haven. 

c.  De havencommissaris kan voor korte tijd ontheffing verlenen van het in lid b bepaalde. 

d.  Aanvraag, toewijzing en aanwijzing van seizoenligplaatsen. 

  

 

Artikel 10: 

Aanvragen voor seizoenligplaatsen geschieden bij de havencommissaris door middel van een door hem 

vastgesteld formulier. 

 

Artikel 11: 

Toewijzing van seizoenligplaatsen geschiedt door de havencommissaris. 

De toewijzing is gebonden aan schip en aanvrager. 

 

Artikel 12: 

De toewijzing van seizoenligplaatsen geschiedt jaarlijks voor de aanvang van het betreffende seizoen aan 

allen die voor het overeenkomstige vorige seizoen voor hetzelfde schip of voor een schip van dezelfde 

afmetingen een seizoenligplaats toegewezen hadden gekregen en die niet voor 1 november schriftelijk te 

kennen hebben gegeven die toewijzing voor het komende vaarseizoen niet te wensen dan wel niet v66r 1 

september schriftelijk te kennen hebben gegeven die toewijzing voor het komende winterseizoen niet te 

wensen. 

 

Artikel 13: 

Indien er na de toewijzing als bedoeld in artikel 12 nog ligplaatsen beschikbaar zijn, worden deze 

toegewezen aan degenen die aansluitend een vervangende ligplaats hebben aangevraagd voor een schip 

van andere afmetingen dan waarvoor zij een ligplaats hadden toegewezen gekregen in een 

overeenkomstig vorig seizoen en wel in volgorde van de anciënniteit van het lidmaatschap van de 

aanvragers en - bij gelijkheid daarvan - van de data der aanvragen. 

 

Artikel 14: 
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Indien er na de toewijzing als bedoeld in de artikelen 12 en 13 nog ligplaatsen beschikbaar zijn, worden 

deze toegewezen aan andere aanvragers en wel in volgorde van de anciënniteit van het lidmaatschap van 

de aanvragers en - bij gelijkheid daarvan - van de data der aanvragen. 

 

Artikel 15: 

De in de loop van een seizoen vrijkomende seizoenligplaatsen worden toegewezen aan degen die 

aansluitend een vervangende ligplaats hebben aangevraagd voor een schip van andere afmetingen dan 

waarvoor zij een ligplaats hadden toegewezen gekregen in een overeenkomstig vorig seizoen of het 

lopende seizoen en wel in volgorde van de anciënniteit van het lidmaatschap van de aanvragers en - bij 

gelijkheid daarvan - van de data der aanvragen. 

 

Artikel 16: 

Indien er na de toewijzing als bedoeld in artikel 15 nog vrijgekomen seizoenligplaatsen beschikbaar zijn, 

worden deze toegewezen aan andere aanvragers en wel in volgorde van de anciënniteit van het 

lidmaatschap van de aanvragers en - bij gelijkheid daarvan - van de data der aanvragen. 

 

Artikel 17: 

a.  De aanwijzing van seizoenligplaatsen geschiedt door de havencommissaris op basis van de wenselijk 

geachte indeling van de haven; de aanwijzing kan gedurende het gehele seizoen worden gewijzigd, 

indien daartoe gerede aanleiding bestaat. 

b.  Geen aanspraak kan worden gemaakt op de aanwijzing van een bepaalde ligplaats, ook niet op die, 

welke al eerder als seizoen ligplaats werd ingenomen. 

 

E.  Aanvraag, toewijzing en aanwijzing van gastligplaatsen 

 

Artikel 18: 

a.  Aanvragen voor gastligplaatsen geschieden bij de havenmeester. 

b.  Toewijzing en aanwijzing van gastligplaatsen geschieden namens de havencommissaris door de 

havenmeester. 

c.  Ingeval van plaatsgebrek hebben - bij gelijktijdige aanvraag leden bij de toewijzing voorrang boven 

niet-leden. 

d.  De gastligplaatshouder dient dagelijks voor de havenmeester bereikbaar te zijn in verband met de 

mogelijk noodzakelijke aanzegging tot ontruiming van de ligplaats. 

e.  Bij afwezigheid van de ligplaatshouder is de havenmeester bevoegd zo nodig het gastschip naar een 

andere ligplaats te verleggen. 

f.  De havenmeester verstrekt gastligplaatshouders een uittreksel uit het havenreglement, bevattende de 

artikelen 18, 23, 24 25, 26, 27. 

 

 

HOOFDSTUK V: HAVENENTREEGELD EN LIGGELD 
 

Artikel 19: 

Indien de toewijzing van een seizoenligplaats geschiedt wegens vervanging van een schip (derhalve op 

grond van de artikelen 13 en 15) wordt het (opnieuw) verschuldigde entreegeld verminderd met het 

entreegeld, dat volgens het dan geldende tarief - voor het vervangen schip verschuldigd zou zijn, met dien 

verstande dat deze aftrek niet leidt tot teruggaaf van eerder betaald entreegeld. 

 

Artikel 20: 

De liggeldtarieven worden vastgesteld door de algemene vergadering en vermeld op het 
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aanvraagformulier. Wijzigingen worden het eerstvolgende seizoen toegepast. 

 

Artikel 21: 

a.  Voor SEIZOENLIGPLAATSEN geldt een seizoentarief, hetwelk bestaat uit een vastrecht en een 

oppervlaktetarief. De oppervlakte van een schip wordt voor de tariefs-toepassing bepaald op de 

grootste lengte maal de grootste breedte van het bovenwaterschip, de boegspriet en het roer niet 

meegerekend. 

b.  Op het seizoentarief kan een korting worden toegepast van een/-tweehonderdste deel (1/2 %) voor 

elke dag, dat de toewijzing van de ligplaats later plaats vindt dan per 1 april dan wel 1 november.  

c.  Indien in de loop van het seizoen een ligplaats wordt toegewezen voor een groter schip, dan waarvoor 

eerder een toewijzing plaatsvond, zal het voor de beide toewijzingen tezamen verschuldigde liggeld 

niet meer bedragen dan de som van het naar tijdsevenredigheid becijferde seizoentarief voor beide 

schepen. 

d.  Voor GASTLIGPLAATSEN gelden overnachtingstarieven, welke in redelijke verhouding worden 

gesteld tot de seizoentarieven. 

 

Artikel 22: 

a.  Het havenentreegeld en de liggelden worden verschuldigd door de toewijzing van een ligplaats. 

Generlei aanspraak bestaat op kwijtschelding of vermindering wegens het niet of niet volledig gebruik 

maken van een toegewezen ligplaats. 

b.  Op de berekening, betaling, vermindering en kwijtschelding van havenentreegelden en liggelden zijn 

de in hoofdstuk VIII van het Huishoudelijk Reglement gestelde bepalingen van toepassing. 

 

 

HOOFDSTUK VI: BESTEMMING VAN DE AANLEGSTEIGER (MEERZIJDE VAN 
DE BUITENSTEIGER) 

 

Artikel 23: 

a.  De aanlegsteiger is – voor zover daaraan geen seizoenligplaats is aangewezen - overdag bestemd 

voor KORTSTONDIG verblijf van schepen van leden en incidentele bezoekers. Laatstgenoemden 

behoeven daartoe de toestemming van de havenmeester; de toestemming kan worden geweigerd, 

indien sprake is van meer dan incidenteel bezoek. 

b.  Voor overnachting aan de buitensteiger kan de havenmeester toestemming verlenen, indien de 

weersverwachting dit naar zijn oordeel toelaat; in dat geval dient het schip bemand te zijn. 

 

 

HOOFDSTUK VII: GEBRUIK VAN WATER EN ELEKTRICITEIT, HET DOEN 
DRAAIEN VAN MOTOREN 

 

Artikel 24: 

a.  Ligplaatshouders kunnen gratis gebruik maken van leidingwater. Voor een elektriciteitsvoorziening 

dient betaald te worden  

b.  Het gebruik van leidingwater is niet toegestaan voor het schoonmaken van schepen. 

 

Artikel 25:  

Het doen draaien van scheepsmotoren tijdens verblijf in de haven dient zoveel mogelijk te worden beperkt. 

Slechts in geval van onderhoud en/of reparatie is dit toegestaan. Er dient te allen tijde toezicht aan boord te 

zijn. 

Het doen draaien van oplaad-aggregaten is op geen enkele wijze toegestaan. 
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HOOFDSTUK VIII: BEROEPSMOGELIJKHEID EN ONVOORZIENE GEVALLEN 
 

Artikel 26: 

Tegen beslissingen van de havenmeester staat beroep open bij de havencommissaris en tegen 

beslissingen van de havencommissaris staat beroep open bij het bestuur. 

 

Artikel 27: 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

 

**** 

 

CLUBHUISREGLEMENT 

 

Als bedoeld in art. 27 van het huishoudelijk reglement, luidende: 

"Alle zaken de haven, het clubhuis en de parkeerterreinen betreffende worden geregeld door het bestuur bij 

afzonderlijke reglementen. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met de 

statuten of dit huishoudelijk reglement. Wijzigingen worden schriftelijk aan de leden bekend gemaakt". 

 

Dit reglement omvat de volgende hoofdstukken: 

 

I  OMSCHRIJVING BEGRIP CLUBHUIS VOOR DIT REGLEMENT 

II  BEHEER OVER HET CLUBHUIS 

III TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN DE CLUBHUISCOMMISSARIS EN DE EXPLOITANT 

IV DRANK- EN SPIJSLIJST, VERKOOPPRIJZEN 

V  VERPLICHTE CONSUMPTIEKAART 

VI BEROEPSMOGELIJKHEID EN ONVOORZIENE GEVALLEN 

 

 

HOOFDSTUK I: OMSCHRIJVING BEGRIP CLUBHUIS VOOR DIT REGLEMENT 
 

Artikel 1: 

Het clubhuis is verdeeld in: 

a.  het openbare gedeelte, bestaande uit het lokaal, het terras, de was- en toiletgelegenheden, alsmede 

het centrale gedeelte van de onderbouw. 

b.  het dienstgedeelte, bestaande uit de dienstwoning, de keuken, de magazijnen, alsmede de werkplaats 

van de havenmeester. 

 

 

HOOFDSTUK II: BEHEER OVER HET CLUBHUIS 
 

Artikel 2: 

a.  Het beheer over het clubhuis, waaronder de regeling van de exploitatie, is opgedragen aan een 

Clubhuiscommissaris, die wordt benoemd door en uit de leden van het bestuur. 
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b.  De clubhuiscommissaris kan de toegang van bezoekers beperken, uitsluiten of daaraan voorwaarden 

verbinden bij gelegenheden, die een besloten karakter dragen of waarbij een grote opkomst van leden 

is te verwachten.  

c. Indien het clubhuis is verpacht dient de clubhuiscommissaris een en ander in nauw overleg met de 

pachter af te stemmen. 

 

Artikel 3: 

a. De clubhuiscommissaris kan worden bijgestaan door een Clubhuisexploitant c.q. pachter, aangesteld 

door het bestuur. Zijn aanstellingsvoorwaarden worden schriftelijk geregeld. 

b. In voorkomend geval kan het clubhuis worden verpacht. Aan de pacht ligt een overeenkomst ten 

grondslag waarin taken, bevoegdheden, huurprijzen, voorwaarden van algemene aard etc. zijn 

vastgelegd.  

 

Artikel 4: 

Indien de clubhuiscommissaris afwezig is, wordt zijn functie waargenomen door ieder der leden van het 

bestuur; is ook geen hunner aanwezig, dan berust de waarneming bij de exploitant c.q. pachter. 

 

 

HOOFDSTUK III: TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN DE 
CLUBHUISCOMMISSARIS EN DE EXPLOITANT 

 

Artikel 5: 

Tot de taak en bevoegdheden van de clubhuiscommissaris behoren: 

a. het doen onderhouden van het clubhuis (zowel binnen- als buitenzijde), de technische installaties 

daarbij inbegrepen;   

b. het verrichten van aanschaffingen c.q. het opdracht geven tot uitvoering van werkzaamheden, zoals 

onder meer vermeld in het Huishoudelijk Reglement ten aanzien van deze commissaris. Echter, voor 

zover betrekking hebbend op routinezaken en het nemen van beslissingen die geen uitstel gedogen, 

binnen de door het bestuur gestelde, financiële, kaders en procedures;  

c. het voorbereiden van grotere aanschaffingen c.q. werkzaamheden en het formuleren van een voorstel 

hiertoe aan het bestuur;  

d. het, mede, organiseren van festiviteiten etc.; het namens het bestuur in voorkomend geval 

plaatsnemen in organisatiecomités;  

e. het toezien op de naleving van het huurcontract door huurder/exploitant.  

f. Het regelen van de exploitatie, waartoe mede behoren het beoordelen van drank – menulijsten en het 

vaststellen van de verkoopprijzen, dit in overleg met de clubhuisexploitant. 

 

Artikel 6: 

Tot de taken den de bevoegdheden van de clubhuisexploitant behoort al datgene dat als zodanig in dit 

reglement alsmede in zijn pachtovereenkomst is vastgelegd. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

HOOFDSTUK IV: DRANK- EN SPIJSLIJST, VERKOOPPRIJZEN 
 

Artikel 7: 

De drank- en spijslijst en de verkoopprijzen worden op een voor de clubhuisbezoekers duidelijke wijze 

geannonceerd. De prijzen zijn INCLUSIEF bediening. 
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HOOFDSTUK V: VERPLICHTE CONSUMPTIEKAART 
 

Artikel 8: 

Zelfstandige leden en voorlopige zelfstandige leden, die een vaarseizoenligplaats in de haven hebben 

toegewezen gekregen, zijn verplicht, voor de aanvang van het vaarseizoen, een consumptiekaart van de 

vereniging te kopen. 

Deze naam gebonden kaart is alleen te gebruiken door het lid en familie in de eerste lijn. 

De kaart is in het lopende seizoen tot 31 december te besteden, is niet overdraagbaar en niet in te wisselen 

voor goederen of contant geld. 

 

 

HOOFDSTUK VI: BEROEPSMOGELIJKHEID EN ONVOORZIENE GEVALLEN 
 

Artikel 9: 

Tegen beslissingen van de clubhuisexploitant staat beroep open bij de clubhuiscommmissaris en tegen 

beslissingen van de clubhuiscommissaris bij het bestuur. 

 

Artikel 10: 

In gevallen, waarin bij dit reglement niet is voorzien beslist het bestuur. 

 

**** 

  

PARKEERREGLEMENT 

 

Als bedoeld in art. 27 van het huishoudelijk reglement, luidende: 

"Alle zaken de haven, het clubhuis en de parkeerterreinen betreffende, worden geregeld door het bestuur 

bij afzonderlijke reglementen. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met 

de statuten of dit huishoudelijk reglement". 

Wijzigingen worden schriftelijk aan de leden bekend gemaakt.  

 

Dit reglement omvat de volgende hoofdstukken: 

 

I  BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

II  BEHEER OVER DE PARKEERTERREINEN  

III  ONDERSCHEID IN PARKEERGELEGENHEID  

IV  RECHT OP PARKEERGELEGENHEID - AANSPRAKELIJKHEID - WIJZE VAN PARKEREN   

V  AANVRAGEN VAN PARKEERGELEGENHEID 

VI  PARKEERGELDEN 

VII  BEROEPSMOGELIJKHEID EN ONVOORZIENE GEVALLEN 

 

 

HOOFDSTUK I: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
 

Artikel 1: 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

a.  PARKEERTERREINEN: de als zodanig door borden aangeduide terreinen van de vereniging; 

b.  RIJWIELEN: bromfietsen, fietsen en snorfietsen; 

c.  MOTORVOERTUIGEN: auto's, motoren en scooters; 
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d.  BOOTTRAILERS: voertuigen, ingericht voor het vervoer van een boot, zonder dat deze zich daarop 

bevindt; 

e.  TRAILERS MET BOOT: voertuigen, waarop zich een boot bevindt. 

 

 

HOOFDSTUK II: BEHEER OVER DE PARKEERTERREINEN 
 

Artikel 2: 

Het beheer over de parkeerterreinen berust bij het bestuur, daartoe bijgestaan door de havenmeester, 

wiens aanstelling, bevoegdheden e.d. zijn geregeld bij het havenreglement. 

 

 

HOOFDSTUK III: ONDERSCHEID IN PARKEERGELEGENHEID 
 

Artikel 3: 

a.  Met betrekking tot de PARKEERPLAATS worden - te rekenen vanaf de Leidseweg - onderscheiden: 

 1.  het EERSTE parkeerterrein; 

 2.  het TWEEDE parkeerterrein. 

b.  Met betrekking tot de TERMIJN, waarvoor parkeergelegenheid kan worden geboden en waarover 

parkeergeld is verschuldigd, wordt onderscheiden; 

 1.  de PERMANENTE - parkeergelegenheid, voor het gehele kalenderjaar.   

 2.  de DAG - parkeergelegenheid, van dag tot dag. 

 

 

HOOFDSTUK IV: RECHT OP PARKEERGELEGENHEID - 
AANSPRAKELIJKHEID - WIJZE VAN PARKEREN 

 

Artikel 4: 

a.  De leden der vereniging hebben recht op parkeergelegenheid voor hun rijwielen en motorvoertuigen, 

voor zover daartoe bij hun aankomst ruimte beschikbaar is. 

b.  Gelijk recht bestaat tot het parkeren van boottrailers, waartoe evenwel uitsluitend het tweede 

parkeerterrein mag worden benut.  

c.  Voor trailers met boot bestaat uitsluitend dagparkeergelegenheid en wel op het tweede parkeerterrein, 

waartoe voorts de voorafgaande toestemming van de havenmeester is vereist; de ingenomen plaats 

dient op eerste aanzeggen te worden ontruimd. 

d.  Aan bezoekers der vereniging kan slechts dagparkeergelegenheid worden geboden en uitsluitend op 

het tweede parkeerterrein; ingeval van plaatsgebrek hebben - bij gelijktijdige aankomst leden voorrang 

boven bezoekers. 

 

Artikel 5: 

Leden en bezoekers zullen zich onthouden van elke aansprakelijkstelling der vereniging voor schaden, hoe 

dan ook overkomen tijdens of door gebruikmaking van de parkeergelegenheid. 

 

Artikel 6: 

Het parkeren dient overeenkomstig de aanwijzingen te geschieden. Met name dient te worden gelet op het 

in acht nemen der aangegeven begrenzingen, het sparen van ruimte en het vrijlaten van uitgang voor 

andere parkeerders. 
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HOOFDSTUK V: AANVRAGEN VAN PARKEERGELEGENHEID 
 

Artikel 7: 

a.  De aanvraag van permanente parkeergelegenheid dient te geschieden per aanvraagformulier. 

b.  De aanvrage van dagparkeergelegenheid geschiedt bij de havenmeester onmiddellijk na aankomst op 

het parkeerterrein. 

 

 

HOOFDSTUK VI: PARKEERGELDEN 
 

Artikel 8: 

a.  Voor gebruikmaking van parkeergelegenheid zijn de gebruikers parkeergeld verschuldigd. 

b.  De parkeergeldtarieven worden door de algemene vergadering vastgesteld en vermeld op het 

vorenbedoeld aanvraagformulier.  

c.  Geen parkeergeld wordt geheven voor rijwielen, noch voor motorvoertuigen van werklieden, die aan 

schepen in de haven werken.  

d.  Voorts wordt geen parkeergeld berekend voor trailers met boot, op de dagen, waarover voor de 

betreffen de boot liggeld volgens het Havenreglement is voldaan. 

 

Artikel 9: 

a.  Aan leden met een ligplaats in de haven wordt een parkeerpas, om de slagboom te openen, ter 

beschikking gesteld. Hiervoor wordt jaarlijks door de penningmeester een bedrag geïncasseerd.  

b.  Bezoekers kunnen tegen betaling een uitrijmunt verkrijgen bij de havenmeester of in het clubhuis 

Artikel 10: 

a.  Geen aanspraak kan worden gemaakt op kwijtschelding of vermindering van parkeergeld, wegens het 

niet, het slechts ten dele of het niet meer gebruikmaken van parkeergelegenheid. 

b.  Op de berekening, betaling, kwijtschelding en vermindering van parkeergelden zijn de in hoofdstuk VIII 

van het Huishoudelijk Reglement gestelde bepalingen van toepassing. 

 

 

HOOFDSTUK VII: BEROEPSMOGELIJKHEID EN ONVOORZIENE GEVALLEN 
 

Artikel 11: 

a.  Tegen de beslissingen van de havenmeester staat beroep open bij het bestuur. 

b.  In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

 

 


