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HUISHOUDELIJKE REGLEMENT  
 
 

Artikel 1 Lidmaatschap 

 

1. Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de 

secretaris van de vereniging. 

 

2. Gedurende één jaar na aanmelding hebben leden de status van kandidaat. 

 

3. Kandidaat leden hebben dezelfde rechten en plichten als de leden, zoals die 

in de statuten en het huishoudelijk reglement staan vermeld. 

 

4. Na één jaar besluit het bestuur over het al dan niet verlenen van het 

volledig lidmaatschap. 

  

5. Bij niet toekenning van het volledig lidmaatschap kan het bestuur besluiten 

de termijn van het kandidaat lidmaatschap eenmalig met één jaar te 

verlengen. 

 

6. Indien een kandidaat niet het volledig lidmaatschap wordt toegekend, dient 

hij/zij onmiddellijk zijn/haar boot van het terrein van de vereniging te 

verwijderen. 

 

7. Behalve het in het ledenregister ingeschreven (kandidaat)leden, heeft per 

(kandidaat)lid nog één gezinslid dan wel bootgenoot, alle lidmaatschaps-

rechten, behalve stemrecht tijdens vergaderingen. 

 

8. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend aan het einde van het 

kalenderjaar en dient schriftelijk vòòr 1 december aan de secretaris van de 

vereniging te geschieden. Zie verder ook artikel 7, lid 2 en 3 van de 

statuten. 

 

9. De secretaris publiceert tenminste eenmaal per jaar in de nieuwsbrief een 

overzicht van de wijzigingen in het ledenbestand, zoals aanmelding nieuwe 

aspirant-leden, benoemingen tot volledig lid, aanmeldingen voor donateur 

en opzeggingen lidmaatschap. 

 

10.  Bij verkoop van het vaartuig vervalt de huur van de ligplaats van de 

vereniging. Dit houdt in dat een lid bij de verkoop/ overdracht van zijn of 

haar vaartuig, de rechten op een ligplaats niet aan de koper mag 

overdragen. 

 

 

Artikel 2 Geldmiddelen 

 

1. (Kandidaat)leden betalen jaarlijks een contributie. Voor donateurs geldt 

een donateurbijdrage. 

 

2. De liggelden en overige haven- en loodstarieven worden berekend per m². 

De lengte en de breedte van een vaartuig wordt door de havenmeester na 

opmeting bepaald.  

 

3. Vaststelling en wijzigingen van de contributie, donateurbijdrage en 

liggelden worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

 

4. Tariefswijzigingen gaan in op 1 januari van het jaar dat volgt op het besluit 

in de laatst gehouden algemene vergadering. 
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5. Indien een lid achterstallige betalingen heeft, wordt zijn/haar vaartuig niet 

gehellingd. 

 

 

Artikel 3 Werkplicht 

  

1. (Kandidaat)leden zijn verplicht werkzaamheden aan of op het 

havencomplex te verrichten. 

Daartoe benoemt het bestuur een werkplichtcoördinator, die in overleg met 

de havenmeester de te verrichten werkzaamheden vaststelt. 

 

2.  Onder werkplicht wordt verstaan het verrichten van onderhoud-

werkzaamheden aan of op het havencomplex van de vereniging, evenals 

bestuurswerkzaamheden, administratieve werkzaamheden en schoonmaa-

werkzaamheden.  

 

3.  Werkplichtig zijn kandidaat-leden en leden van de vereniging.  

Donateurs zijn vrijgesteld van werkplicht. 

 

4.  Een (kandidaat)lid heeft aan zijn/haar werkplicht voldaan als hij/zij 

gedurende minimaal 8 uren per jaar werkzaamheden heeft verricht. De 

werkplichtcoördinator houdt daartoe een urenregistratie bij.  

 

5. Onder bepaalde voorwaarden wordt hellingen ook tot het voldoen van de 

werkplicht gerekend. Men moet dan wel gedurende 2 dagen per jaar in een 

hellingploeg werkzaam zijn geweest. De havenmeester bepaalt of dit het 

geval is. 

 

6.  Indien een (kandidaat)lid niet aan zijn werkplicht heeft voldaan, is hij/zij 

verplicht een werkplichtbijdrage in geld te voldoen.  

 

7. De hoogte van de  werkplicht bijdrage, zowel in tijd als in geld wordt door 

de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld 

evenals wijzigingen daarin.  

 

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 

 

1. Hellingen en stalling geschieden op eigen risico van de leden. De 

vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan 

boten die ontstaan is tijdens het in- en uit hellingen en gedurende opslag 

op de wal of in de loods. 

 

2. Leden zijn verplicht een pleziervaartuigenverzekering af te sluiten bij een 

erkend verzekeringsbedrijf op basis van minimaal een WA dekking. 

 

 

Artikel 5 Schorsing 

 

Wanneer het gedrag van een lid tegen de doelstellingen van de vereniging 

indruist, of als redelijkerwijs niet van het bestuur gevergd mag worden dit 

lid te handhaven, heeft het bestuur het recht dit lid te schorsen.  

Dit besluit zal de betrokkene per aangetekend schrijven worden 

meegedeeld. Gedurende de schorsing is betrokkene van alle rechten 

voortvloeiende uit het lidmaatschap uitgesloten. Binnen drie maanden na 

schorsing besluit het bestuur de schorsing op te heffen, dan wel een 

procedure volgens artikel 7 lid 1c of d van de statuten te starten. 
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Artikel 6 Bevoegdheden bestuur 

 

1. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee bestuursleden dit 

noodzakelijk achten. 

 

2. Jaarlijks dient het bestuur een financieel verslag en begroting in ter 

goedkeuring door de algemene ledenvergadering.  

 

3. Het bestuur kan, zo zij dit wenst, adviseurs of belanghebbenden tot de 

bestuursvergadering toelaten. 

 

4. Het bestuur is bevoegd commissies te benoemen aan wie zij een bepaalde 

taak delegeert. Het bestuur blijft te allen tijde verantwoordelijk en 

aanspreekbaar voor het functioneren van deze commissies. 

 

5. De besluiten in de bestuursvergadering worden genomen met meerderheid 

van stemmen. 

 

 

Artikel 7 Wijzigingen van het huishoudelijke reglement 

 

Voor wijzigingen van het huishoudelijke reglement geldt dezelfde regeling 

als die voor de statuten, zoals beschreven in artikel 21 daarvan. 

 

 

Artikel 8 Slotartikel 

 

1. In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet 

voorzien, beslist het bestuur. 

 

2. Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de 

algemene ledenvergadering in maart 2010. 

 

3. Hiermee komt het vorige huishoudelijk reglement te vervallen 

 

 


