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Beste Watersporter, 
 
U hebt belangstelling getoond voor een lidmaatschap en/of een ligplaats in onze haven aan de Kleine Poel van 
de Westeinderplassen in Aalsmeer. 
Voordat u een ingevuld aanvraagformulier naar ons opstuurt willen wij u iets vertellen over de geschreven en 
ongeschreven regels binnen onze vereniging. 
 
Watersportvereniging Aalsmeer (WVA) is opgericht in 1943 door een aantal enthousiaste zeilers die de 
watersport met elkaar wilden beoefenen. 
Sindsdien is  de huidige haven ontstaan door aankoop van stukjes land en door zelfwerkzaamheid van de 
leden steigers en beschoeiingen aan te leggen. 
In 1982 is het clubhuis gebouwd en vrijwel alles wat u op de terreinen ziet is door de inzet van vrijwilligers tot 
stand gekomen. 
De haven faciliteert behalve ligplaatsen voor de leden ook enkele keren per jaar onderdak en gastvrijheid aan 
zeilers, die meedoen aan de  door de vereniging georganiseerde regionale en landelijke wedstrijden. 
Zo zijn er in het voorjaar meestal drie weekenden waarin de Drakenklasse te gast is en in juni wordt er een 
groot jeugdevenement georganiseerd met ongeveer 150 deelnemers. 
De jeugd beschouwen wij als een belangrijk element in de vereniging en er wordt van alles gedaan om de 
jeugdzeilafdeling bloeiend te houden. 
 
De vereniging heeft ongeveer 400 leden en wij hebben 240 ligplaatsen. 
 
Het doel van de vereniging is omschreven in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt: 
a. het houden van vergaderingen, lezingen en cursussen over watersport en scheepvaart in het algemeen; 
b. het verschaffen van ligplaatsen voor de vaartuigen der leden; 
c. het uitschrijven van en het deelnemen aan wedstrijden; 
d. het door oefening onderling bekwamen in zoveel mogelijk takken van watersport 
e. het bevorderen van de samenwerking tussen watersportbeoefenaars; 
f. het steunen van en samenwerken met andere verenigingen of organisaties die hetzelfde of een aanverwant 

doel beogen; 
g. alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
 
Wij zijn dus geen vereniging die uitsluitend voor een aantrekkelijke prijs een ligplaats aanbiedt.  
Wij verwachten van onze leden dat zij deelnemen aan het verenigingsleven door het bezoeken van de diverse 
activiteiten en het bijwonen van de ledenvergaderingen. 
 
Daarnaast verwachten wij van de leden dat zij zich minimaal twee dagen per jaar inzetten voor de vereniging 
door te assisteren bij zeilwedstrijden, jeugdzeilen e.d. of werkzaamheden op de haven uit te voeren, zoals 
onderhoud aan de haven, het terrein en de opstallen. 
Verder verwachten wij van u een kameraadschappelijke opstelling en goed nabuurschap. Alleen dan kan 
sprake zijn van een gezellige en veilige haven voor mens en schip. 
Voor meer informatie verwijzen wiju naar onze website: www.wvaalsmeer.nl. 
 
Voordat u aspirant-lid kunt worden nodigen wij u uit om met een vertegenwoordiging van het bestuur een 
gesprek te hebben over uw motivering om lid te worden van de WVA. 
Wij lichten dan ook de gang  van zaken op de haven toe. 
 
Mocht u na het lezen van deze informatie graag lid willen worden van onze vereniging dan kunt u het volledig 
ingevulde aanvraagformulier sturen aan het ledensecretariaat (zie aanvraagformulier). 
 
Het bestuur.  
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Aanvraagformulier  voor  lidmaatschap  WV Aalsmeer 
 

 
Onderstaande graag handgeschreven in blokletters invullen en aankruisen wat van toepassing is. 
 
 
Ondergetekende wenst toe te treden tot de Watersport Vereniging Aalsmeer als 
 
� lid � jeugdlid � zelfstandigjeugdlid � gezinslid � donateur 

 

Naam: .................................................................... Voorletters:  ...........................................................  

Roepnaam: ............................................................  � man � vrouw 

Geboortedatum: .....................................................  

Adres: .................................................................... Plaats:....................................................................  

Postcode: .............................................................. Telefoon: ................................................................  

Mobiele telefoon: ................................................... Email: ....................................................................  

Beroep: .................................................................. Hobby’s: .................................................................  

Gezinssamenstelling: 

Naam partner: ........................................................ geboortedatum:  .....................................................  

Naam kind: ............................................................ geboortedatum:  .....................................................  

Naam kind: ............................................................ geboortedatum:  .....................................................  

 

Ik kan de vereniging van dienst zijn op het gebied van: (minimaal 1 aankruisen) 

 
� Jeugdzeilen � Evenementen organisatie � ICT 
� Assistentie bij zeilwedstrijden � Redactie clubblad � Bestuurs functie 
� Juridische bijstand � PR   
� Onderhouds werkzaamheden � Bar organisatie 

 Anders namelijk: ...............................................................................................................  

� was   � is      ook lid van Watersportvereniging: ................................................ � n.v.t. 
 
Verzoekt   �wel     �geen    ligplaats in de haven 
Indien u een ligplaats verzoekt dient u daarvoor ook een apart formulier in te vullen. 
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Bovengenoemd kandidaatlid heeft als referentie de volgende leden van de WV Aalsmeer: 

1. ...........................................................................  

2. ...........................................................................         

 

U wordt verzocht het bestuur per aparte brief te informeren over de wens tot toetreding als lid van de 
WV Aalsmeer, met daarin uw motivering vermeld. 

Van de leden wordt verwacht dat zij zich op enigerlei wijze inzetten voor de vereniging, gedurende minimaal 
twee dagen per jaar. 
Dat kan zijn door te assisteren bij of het organiseren van zeilwedstrijden, zeilinstructie geven aan de jeugd , 
doen van bardiensten, plaatsnemen in een commissie, meewerken aan het onderhoud van de haven of 
anderszins. 
Door het tekenen van deze aanvraag gaat u daarmee akkoord. 

Ondergetekende verklaart tevens de van toepassing zijnde reglementen te hebben gelezen. 
De op het lidmaatschap betrekking hebbende artikelen uit statuten en huishoudelijk reglement zijn bijgevoegd 
bij dit formulier. Alle volledige reglementen zijn te vinden op de website. 
 
 
Datum: .......................................... Handtekening: ................................................................................  

 
Opsturen naar: 
WV Aalsmeer 
Uiterweg 155 
1431 AD  Aalsmeer 

 

 

 

 

Mee te sturen bijlagen: 
 

1. Brief met daarin de motivatie om lid te worden. 
2. Indien ook een ligplaats wordt verzocht dan het aanvraag formulier ligplaats meesturen. 
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Statuten: 

Artikel 4. GEWONE LEDEN, ERELEDEN, GEZINSLEDEN, JEUGDLEDEN, DONATEURS. 
De vereniging bestaat uit: 

a. gewone leden; dit zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die als zodanig 
volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement door het bestuur zijn toegelaten; 

b. de ereleden; dit zijn natuurlijke personen die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging of ten aanzien 
van de watersport in het algemeen al dan niet op voorstel van de algemene vergadering door het bestuur als 
zodanig worden benoemd; 

c. gezinsleden; dit zijn de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van een gewoon lid of van een erelid, die als 
zodanig volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement door het bestuur zijn toegelaten; 

d. jeugdleden; dit zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en die als zodanig 
volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement door het bestuur zijn toegelaten; 

e. donateurs; dit zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich verplichten jaarlijks een bij huishoudelijk reglement te 
bepalen minimum bijdrage aan de vereniging te schenken en die als zodanig volgens de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement door het bestuur zijn toegelaten. 

 
Artikel 5.  VERPLICHTINGEN TEGENOVER DE VERENIGING 
Toetreding tot de vereniging betekent onderwerping aan de verplichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van deze 
statuten, van het huishoudelijk reglement en andere rechtsgeldig tot stand gekomen reglementen en voorschriften van de 
vereniging, met name aan de verplichting tot betaling van de bij huishoudelijk reglement of door de algemene vergadering 
krachtens het huishoudelijk reglement vastgestelde jaarlijkse en andere bijdragen. 
De ereleden betalen geen jaarlijkse contributie. 
 
Artikel 6. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. 
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 

a. door overlijden; 
b. door schriftelijke opzegging welke vóór een december op het verenigingssecretariaat moet zijn ontvangen, bij 

gebreke waarvan het lidmaatschap met een jaar wordt verlengd; 
c. door opzegging namens de vereniging. Het bestuur kan hiertoe besluiten wanneer zich omstandigheden voordoen 

waardoor redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; 
d. door ontzetting, waartoe het bestuur kan besluiten op grond van: 

1. het niet voldoen aan reglementaire financiële verplichtingen; 
2. wangedrag waardoor de naam of het aanzien van de vereniging of van de watersport in het algemeen in 

opspraak is of kan worden gebracht; 
3. herhaalde overtreding van bepalingen van statuten, huishoudelijk reglement of andere rechtsgeldig tot stand 

gekomen reglementen of voorschriften der vereniging. 
Tegen de ontzetting kan de betrokkene bij de eerstvolgende algemene vergadering binnen één maand na ontvangst van 
het met redenen omklede besluit tot ontzetting in beroep komen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 
hij geschorst. 
Eindigt het lidmaatschap in de loop van het jaar, dan blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, onverminderd 
de bevoegdheid van het bestuur in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding te verlenen. 
 
Artikel 7. 
Een lid kan binnen een maand nadat hem een besluit waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard bekend is 
geworden, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. 
 Door deze opzegging, welke schriftelijk bij het verenigingssecretariaat moet worden ingediend en de reden moet 
vermelden, wordt het lidmaatschap terstond beëindigd. 
 
Artikel 8. 
Tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt, worden overal in deze statuten waar van lidmaatschap en lid of leden wordt 
gesproken daaronder alle in artikel 4 bedoelde leden begrepen. 
 
 
Huishoudelijk Reglement: 
 
Artikel 8 DE LEDEN 
Volgens art. 4 van de statuten bestaat de vereniging uit gewone leden, ereleden, gezinsleden, jeugdleden en donateurs. 
 
Artikel 9 
Om als gewoon lid tot de vereniging te worden toegelaten, moet de kandidaat door twee leden der vereniging worden 
voorgesteld. Hierbij moet worden vermeld de naam, het adres, de geboortedatum en het beroep van de kandidaat, 
alsmede de namen van de voorstellers. Over de toelating wordt beslist door het bestuur. 
Elk lid der vereniging kan zijn bezwaren bij het bestuur tegen de toetreding van een nieuw lid kenbaar maken, hetwelk 
moet geschieden binnen een week nadat de namen der kandidaatleden door de secretaris schriftelijk, in het clubblad of 
anderszins, ter kennis van de leden zijn gebracht. 
Een kandidaat die niet tot het lidmaatschap wordt toegelaten, kan na het verstrijken van de termijn van een jaar opnieuw 
als lid worden voorgesteld. 
Wordt de kandidaat alsdan wederom niet als lid van de vereniging toegelaten, dan is toetreding nadien niet meer mogelijk. 
 
Artikel 10 
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Inschrijving van jeugdleden vindt plaats op verzoek der ouders of voogden, nadat het bestuur de toetreding heeft 
goedgekeurd. Het bestuur is niet verplicht toezicht op de jeugdleden uit te oefenen en draagt ten opzichte van hen geen 
verantwoordelijkheid. Jeugdleden hebben gelijke rechten en plichten als gewone leden. Een jeugdlid heeft stemrecht vanaf 
het jaar dat een jeugdlid de 16-jarige leeftijd bereikt. 
In het jaar, volgend op het jaar waarin een jeugdlid de 18.-jarige leeftijd heeft bereikt, wordt hij/zij ingeschreven als gewoon 
lid van de vereniging. 
 

Artikel 11 
Ereleden worden al dan niet op voorstel van de algemene ledenvergadering door het bestuur als zodanig benoemd 
wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging of de watersport in het algemeen. 
Ereleden betalen geen jaarlijkse en/of andere bijdragen. 
 

Artikel 12 
De echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner van een gewoon lid of van een erelid kan door het bestuur worden 
toegelaten als gezinslid. 
Een gezinslid heeft stemrecht. 
 

Artikel 13 
Over de toelating tot donateur wordt beslist door het bestuur. 
De donateurverplicht zich jaarlijks een in art. 19. van dit huishoudelijk reglement nader te bepalen minimum bijdrage aan 
de vereniging te schenken. 
 

Artikel 14 
Elk lid, erelid of gezinslid en elke donateur erkent door toetreding tot de vereniging bekend te zijn met de inhoud van de 
statuten, het huishoudelijk reglement en andere rechtsgeldig tot stand gekomen reglementen en voorschriften van de 
vereniging en kan hiervan tegen kostprijs een exemplaar verkrijgen. Waar het een jeugdl id betreft, erkennen de ouders 
bekend te zijn met deszelves inhoud door indiening van het verzoek tot inschrijving. 
 

Artikel15 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt in de in art. 6 van de statuten genoemde gevallen. 
 

Artikel 16 
Indien een 1 id wenst te bedanken is hij of zij gehouden daarvan vóór 1 december aan de secretaris schriftelijk kennis te 
geven. Blijft bedoel de kennisgeving achterwege of geschiedt deze te laat, dan blijft de contributie over het per 1 januari 
aangevangen nieuwe verenigingsjaar verschuldigd. 
Ieder, die ophoudt lid der vereniging te zijn, verliest alle rechten aan het lidmaatschap verbonden. 
Bij hun adresveranderingen zijn de leden verplicht hiervan kennis te geven aan de secretaris. 
 

Artikel 17 
Indien een lid zich, hetzij direct hetzij indirect, schuldig maakt aan handelingen of gedragingen in strijd met de belangen 
van de vereniging, dan kan dit lid door het bestuur van zijn lidmaatschap vervallen worden verklaard. 
In de bestuursvergadering wordt het betrokken lid in de gelegenheid gesteld zich te verdedigen. Is een lid van zijn 
lidmaatschap vervallen verklaard, dan kan hij niet meer als lid worden voorgedragen. 
 

Artikel 18 
Ieder lid wordt geacht ten volle bekend te zijn met de inhoud van de statuten en dit reglement en kan zich daarvan een 
exemplaar aanschaffen tegen kostprijs. 
Op leden, die zich niet gedragen naar dit reglement, is artikel 17 van toepassing. 
 

Artikel 19 CONTRIBUTIE 
De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Jeugd- en gezinsleden betalen 50%. 
Jeugdleden, waarvan geen van beide ouders lid zijn, betalen de normale contributie. Andere jeugdleden op hetzelfde adres 
betalen 50% van de contributie. 
Entreegelden worden vastgesteld door het bestuur. 
Het bestuur stelt tevens de jaarlijks door de donateurs te schenken minimum bijdrage vast. 


