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HAVENREGLEMENT

Artikel 1. (toepasselijkheid van dit reglement)
Eenieder die op welke wijze dan ook gebruik maakt van de voorzieningen die de
vereniging biedt, is onderworpen aan de bepalingen bij dit reglement vastgesteld en
de aanwijzingen door de havenmeester of het bestuur van de vereniging gegeven:
niemand kan de toepasselijkheid daarvan op enigerlei wijze uitsluiten.
Dit havenreglement waarborgt het comfort en veiligheid voor de gebruikers en zorg
voor het milieu.
Artikel 2. (definities)
In dit reglement wordt verstaan onder:
de jachthaven:
het bij de Watersportvereniging in exploitatie
zijnde wateroppervlak, de daaraan grenzende
steigers, terreinen, paden, bebouwing,
constructies en afrastering;
de vereniging:
Watersportvereniging Wormer
het bestuur :
het bestuur van de Watersportvereniging
Wormer
havenmeester:
de door en onder verantwoordelijkheid van
het bestuur aangewezen persoon/personen,
belast met de regeling van en de controle op de
dagelijkse gang van zaken in de jachthaven
havencoördinator:
een in het bestuur gekozen persoon die zorg
draagt voor de winter- en zomerstalling
ligplaatshouder:
de persoon aan wie een ligplaats is toegewezen
de algemene vergadering: de plenaire vergadering van een vereniging. Een algemene
vergadering wordt minimaal eens per jaar gehouden.
Artikel 3. (de havenmeester)
1.
De havenmeester is belast met het dagelijks beheer van de jachthaven en de
uitvoering van dit reglement. Hij is hiervoor verantwoording verschuldigd
aan het bestuur.
2.
Eenieder die zich in de jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van de
havenmeester op te volgen.
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Artikel 4. (aansprakelijkheid)
1.
Het gebruik van de voorzieningen die de vereniging biedt, geschiedt op
eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of
ontvreemding van de boot met toebehoren of andere eigendommen van de
eigenaar, gebruiker of anderen. Deze bepaling geldt voor de boot met
toebehoren en andere eigendommen, zowel in het water als op de wal,
alsmede tijdens het bergen resp. te water laten met of zonder botenkraan of
andere mechanische middelen.
Leden die voorzieningen van de vereniging gebruiken, vrijwaren de
vereniging voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, die zij of derden in
verband daarmee mochten doen gelden.
2.
Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien vanwege de
havenmeester of het bestuur, in het kader van het havenbeheer, na
verkregen toestemming van de eigenaar/houder van het vaartuig, of in een
noodsituatie die het onmogelijk maakt die toestemming vooraf te
verkrijgen, een vaartuig wordt betreden, verhaald of anderszins beroerd en
dientengevolge aan dat vaartuig jegens derden of anderszins schade mocht
ontstaan.
3.
Indien een vaartuig in verband met overtreding van een bepaling van dit
reglement of wegens wanbetaling van verschuldigde liggelden door of
vanwege het bestuur wordt verhaald, verwijderd of elders gestald zijn de
daaraan verbonden kosten voor rekening van de eigenaar of houder van dat
vaartuig.
4.
Het in lid 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien door of
vanwege de havenmeester of het bestuur maatregelen worden genomen
om schade aan vaartuigen te voorkomen of te beperken, ongeacht of deze
maatregelen naar het oordeel van de betrokken eigenaar of houder
redelijkerwijs noodzakelijk waren.
5.
Indien een gebruiker van de jachthaven schade veroorzaakt aan de
jachthaven en/of het milieu wordt die schade voor zover naar het oordeel
van het bestuur noodzakelijk, hersteld op kosten van de betreffende
gebruiker; eventuele boetes bij milieuovertredingen worden verhaald op de
veroorzaker van die verontreiniging.
6.
De eigenaar of gebruiker van een boot die ligplaats in de haven heeft, of
deze ligplaats verlaat of inneemt, is aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door toedoen van hemzelf, zijn bemanning of gasten, ongeacht op welke
wijze de schade is ontstaan.
7.
Indien een vaartuig aan meerdere personen toebehoort, zijn zij allen
hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de vereniging in verband met dat
vaartuig of de ligplaats daarvan te vorderen heeft.
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8.
9.

Alle kosten door de vereniging gemaakt ter incasso of tot behoud van
rechten komen ten laste van de schuldenaar.
Indien uitsluiting van aansprakelijkheid van de vereniging op grond van
enige wettelijke bepaling niet mogelijk is, wordt de aansprakelijkheid van de
vereniging uitdrukkelijk beperkt tot het door de vereniging verzekerde
maximale bedrag voor wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 5. (algemene bepalingen)
1.
Leden die gebruik maken van zomer- en/of winterstalling, zijn verplicht hun
boot minimaal tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te verzekeren,
uitgezonderd roeiboten zonder motor (deze vallen onder persoonlijke
aansprakelijkheid).
2.
Het bergen of te water laten van boten met behulp van de hijskraan kan
uitsluitend geschieden met toestemming van de havenmeester en tegen
voldoening van de daarvoor vastgestelde tarieven. Bediening van de kraan
geschiedt uitsluitend door personen die hiervoor door het bestuur zijn
aangewezen.
3.
Aanvraag van een ligplaats in de winter- en/of zomerstalling dient jaarlijks
schriftelijk te geschieden bij de havencoördinator op de daartoe bestemde
formulieren. Als de aanvraag is toegewezen is men verplicht tot het voldoen
van het verschuldigde stallinggeld. De leden die niet tijdig een aanvraag of
geen aanvraag hebben ingediend, maar wel een boot of trailer op de haven
hebben, verliezen het recht op korting.
Het lid dat geen gebruik maakt van zomer- en/of winterstalling en voor een
korte periode zijn/haar boot op de wal wil plaatsen, zal hellinggeld alsmede
een door de algemene vergadering te bepalen vergoeding in rekening
worden gebracht.
4.
Voor boten in de zomerstalling gelden als maximumafmetingen: lengte over
alles 8 meter, breedte 3 meter. Dezelfde afmetingen gelden als maxima voor
winterstalling in de loods of op het plateau. Voor winterstalling in het water
geldt een maximumlengte van 10 meter.
5.
De havencoördinator wijst de ligplaats toe in de haven, loods of op het
plateau, voor zover er plaatsen beschikbaar zijn en handelt daarbij volgens
een door het bestuur goed te keuren systeem van toewijzing.
6.
Uitgesloten van stalling zijn zij die hun lidmaatschap of stallinggeld niet
hebben betaald. De betrokkenen zullen hiervan door het bestuur op de
hoogte worden gesteld.
7.
Indien er ligplaats is, kan aan nieuwe leden een ligplaats worden
aangeboden. Ligplaatsen worden in die gevallen toegewezen door de
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8.
9.

10.

11.

12.

havenmeester. Toewijzing van een ligplaats in de zomer geeft geen garantie
voor het verkrijgen van een plaats in de winterstalling.
De havenmeester is bevoegd tijdelijk of voor de rest van het seizoen
verandering aan te brengen in de toegewezen ligplaatsen.
De havenmeester kan aan passanten, al dan niet lid van de vereniging,
tijdelijk een ligplaats toewijzen, voor zover de ruimte dit toelaat. Passanten
zijn liggeld verschuldigd.
De tarieven voor liggeld, stallinggeld, hellinggeld etc. worden vastgesteld in
de algemene vergadering.
De tarieven zijn gerelateerd aan de bootmaten, afgerond op hele m2
(waarbij uitstekende delen meetellen bij het vaststellen van de maten).
Naast deze tarieven wordt een vergoeding voor berging en afspuiten
separaat berekend.
Voor het gebruik van de hijskraan is een door het bestuur vast te stellen
vergoeding verschuldigd. De hijskraan mag uitsluitend worden bediend door
de door het bestuur aangewezen kraanmachinisten.
Op ieder vaartuig dat is uitgerust met een ingebouwde motor of motor met
losse tank, dient een behoorlijk functionerende en in goede staat
verkerende brandblusser aanwezig te zijn.

Artikel 6. (verbodsbepalingen)
Het is verboden:
1.
onderhoud- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren, waarbij hinderlijk
geluid of andere overlast wordt veroorzaakt, dan wel gevaar voor brand of
ontploffing bestaat
2.
elektriciteit te benutten voor verwarming, las- en/of slijpwerkzaamheden uit
te voeren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester.
Indien dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd dienen afdoende
maatregelen te worden genomen om schade in de omgeving te voorkomen.
3.
de rust in de haven te verstoren (o.a. door het gebruik van aggregaten,
geluidsinstallaties e.d.)
4.
olie, bilgewater, verfresten, glas, accu’s e.d. achter te laten op het
haventerrein. Dit afval moet door de eigenaar onmiddellijk zelf worden
afgevoerd.
5.
in de haven:
- met hoge snelheid in en/of in de nabijheid van de haven te varen
- te zwemmen, te plankzeilen of te spelevaren
- op de steiger(s) te fietsen
6.
constructies aan te leggen of wijzigingen aan te brengen aan steigers, palen
of installaties

5

7.
8.

open vuur te ontsteken of vuurpijlen af te schieten
handelsreclame te maken op het terrein van de vereniging.

In bijzondere gevallen kan de havenmeester of het bestuur ontheffing verlenen op
één van bovenstaande bepalingen.
Artikel 7. (bepalingen m.b.t. zomerstalling)
1.
Zomerstalling wordt geacht betrekking te hebben op de periode van medio
april tot medio oktober, de winterstalling op de periode van medio oktober
tot medio april van het volgende jaar. Leden die na 1 augustus een ligplaats
toegewezen krijgen, betalen in verhouding tot het geldende tarief.
Leden die een ligplaats krijgen toegewezen, dienen vóór 1 juni hun
toegewezen ligplaats in gebruik te nemen. Bij niet nakomen van deze regel
zonder plausibele reden verliest het lid het recht op die plaats en kan het
bestuur, bij gebrek aan (een) ligplaats(en), deze ligplaats aan een ander
toewijzen.
2.
De eigenaar of gebruiker van een boot is verplicht ervoor te zorgen dat zijn
vaartuig niet aan lekkage onderhevig is, dan wel vol kan regenen. Indien dit
wel het geval is, kan de boot op zijn kosten worden geborgen of op een
zodanige plaats worden gelegd, dat de boot geen overlast voor een ander
kan veroorzaken. Voor sterk verwaarloosde boten kan stalling geweigerd
worden.
3.
Indien de vaste gebruiker van een ligplaats deze voor langer dan een week
verlaat, dient hiervan opgave te worden gedaan aan de havenmeester.
Artikel 8 (bepalingen m.b.t. winterstalling/berging)
1.
Tijdens het winterseizoen dienen eventueel tussen de wal en de boxpalen
gespannen lijnen te worden verwijderd.
2.
Tijdens de winterstalling is het niet toegestaan te roken, slijpen, lassen of
open vuur te maken of gasflessen te gebruiken voor verwarming. Het
opslaan van jerrycans met benzine of olie in de winterstalling in de loods is
verboden. Boten met vaste brandstoftanks dienen gedurende de
winterstalling zo min mogelijk brandstof aan boord te hebben.
3.
Masten mogen ’s winters op de daarvoor bestemde plaatsen (loods en
mastenrek) worden geplaatst, mits voorzien van een naam van de eigenaar.
4.

Het onderwaterschip wordt door de spuitploeg afgespoten met een
hogedrukspuit. Het afspuiten van boten mag alleen op de daartoe bestemde
plaats geschieden.
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Artikel 9. (verval van ligplaatsen)
1.
Het is de ligplaatshouder op straffe van verval van het recht op een ligplaats
niet toegestaan het genot van de ligplaats aan derden over te dragen of te
laten, door verhuur of verkoop van het vaartuig, door onderverhuur van de
ligplaats of anderszins.
2.
Bij verkoop van het vaartuig vervalt de ligplaats aan de vereniging, tenzij de
betreffende ligplaatshouder de ligplaats wenst te gebruiken voor een ander
hem in eigendom toebehorend schip, mits dit schip wat de afmetingen
betreft in de box past en ook overigens voldoet aan de eisen die in dit
reglement worden gesteld.
3.
Het recht op een ligplaats vervalt voorts:
1.
indien het lidmaatschap van de betreffende ligplaatshouder eindigt.
2.
indien het betreffende lid niet binnen een daartoe bij schriftelijke
aanmaning gestelde termijn zijn contributie, liggeld of andere aan
de vereniging verschuldigde betalingen heeft voldaan.
3.
indien een vaartuig naar het oordeel van het bestuur in
verwaarloosde toestand verkeert en die toestand niet binnen één
maand nadat de eigenaar daartoe schriftelijk is gewaarschuwd,
naar het oordeel van het bestuur niet voldoende is gewijzigd.
4.
indien het betreffende lid de toegewezen ligplaats niet voor 1 juni
in gebruik heeft genomen, behoudens na verkregen schriftelijke
ontheffing door het bestuur.
5.
indien het betreffende lid, nadat het daartoe schriftelijk is
aangemaand, gedurende de daarbij gestelde termijn, anderszins in
gebreke blijft in de nakoming van enige verplichting.
6.
in alle gevallen waarin het recht op een ligplaats vervalt, is het
bestuur bevoegd het betreffende vaartuig op kosten van de
gewezen ligplaatshouder te doen verwijderen.
4.
In alle gevallen waarin het recht op een ligplaats vervalt, vindt geen
restitutie van reeds betaalde of korting op nog verschuldigde liggelden
plaats, tenzij het bestuur anders bepaalt.

Artikel 10. (afwijkende bepalingen)
1.
Het bestuur is bevoegd in verband met wedstrijden, evenementen en
bijzondere omstandigheden regelingen te treffen in afwijking van dit
reglement.
2.
Bij afwezigheid van de havenmeester is ieder bestuurslid bevoegd de in het
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reglement aan de havenmeester opgedragen beslissingen te nemen.
Artikel 11. (naleving havenreglement)
1.
Alle leden zijn verplicht het bestuur zoveel mogelijk steun te verlenen om de
goede gang van zaken in de jachthaven te bevorderen.
2.
Bij overtreding van het havenreglement, die niet op eerste sommatie
ophoudt of ongedaan wordt gemaakt, is het bestuur bevoegd de
betrokkene de toegang tot de jachthaven tijdelijk of permanent te
ontzeggen, zo nodig onder het in artikel 9 lid 3 bepaalde.
Slotbepalingen
Artikel 12. (geschillen)
Bij verschil van mening over de uitleg van de bepalingen in dit reglement beslist het
bestuur. Wanneer men het met de beslissing niet eens is, heeft men het recht dit op
de eerstvolgende algemene vergadering kenbaar te maken en de vereniging hierover
te laten beslissen. Dit neemt niet weg, dat in eerste instantie de gegeven beslissing
dient te worden opgevolgd.
Artikel 13. (wijzigingen)
Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene
vergadering op voorstel van het bestuur of op verzoek van tenminste dertig leden.
De voorstellen moeten in de uitnodiging tot het bijwonen van de ALV worden
vermeld.
Aldus herzien en vastgesteld door de algemene vergadering van de
Watersportvereniging Wormer op 11 maart 2015.
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