HAVENREGLEMENT
Artikel 1.
a.

b.
c.

d.

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder haven begrepen het gehele bezit van de
vereniging, gelegen aan de Uiterweg, dus: clubhuis, parkeerterreinen, open grond, water,
steigers, botenhuizen en alle gebouwde opstallen, alsmede alle roerende goederen.
Dit reglement is het hele jaar geldig.
In de winter is dit havenreglement onverminderd van toepassing.
In de winterperiode is voor de schepen op de wal en de schepen, die zijn afgemeerd langs de
twee zogenaamde “schelpenlanden”, het winterstalling reglement mede van toepassing.
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder vaarseizoen verstaan de periode van
1 april tot en met 31 oktober. En onder winterseizoen de periode tussen 31 oktober en
1 april.

Artikel 2.
a.

b.

c.

d.

e.
f.

b.
c.
d.

e.

f.

g.

BESTUUR, HAVENCOMMISSARIS EN HAVENMEESTER

Het bestuur heeft onverkort het beheer over de haven. Het wordt voor de dagelijkse zaken,
de haven betreffend, vertegenwoordigd door het bestuurslid dat tot havencommissaris is
benoemd. De havencommissaris is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
De havencommissaris wordt in zijn taak bijgestaan door een havenmeester. De
havenmeester wordt door het bestuur als zodanig benoemd. De havenmeester is
verantwoording verschuldigd aan de havencommissaris.
De havencommissaris regelt de verdeling der ligplaatsen en voert het dagelijks beheer over
de haven. De havencommissaris is bevoegd ligplaatsen te wisselen om onder andere de
volgende redenen:
i.
Een efficiënte havenindeling.
ii.
Minder mobiele leden een ligplaats te gunnen passende bij hun situatie.
De havencommissaris heeft het algemeen toezicht op de ligplaatsen, bergplaatsen en het
overige terrein van de haven en is bevoegd, namens het bestuur alle door hem gewenste
maatregelen te nemen, indien een lid of huurder door wangedrag of slordigheid het ordelijk
gebruik voor anderen van de haven in gevaar brengt.
De ligplaatshouders, gasten en bezoekers van de haven in het algemeen, zijn gehouden de
aanwijzingen van de havencommissaris en (vervangende) havenmeester op te volgen.
Het financiële beheer van de haven berust uitsluitend bij het bestuur van de vereniging.

Artikel 3.
a.

GELDIGHEID

VERPLICHTINGEN EN VERBODEN

Het is verboden op aan de vereniging toebehorende gronden en parkeerterreinen met
tenten, caravans, campers, of op welke andere wijze dan ook te kamperen.
In uitzonderingsgevallen kan door het bestuur dispensatie worden verleend van het in dit
artikel vervatte verbod.
Het maken van handelsreclame op het terrein van de vereniging en op schepen is zonder
toestemming van het bestuur verboden.
Het is verboden geluidsoverlast te veroorzaken.
Het is verboden honden los te laten lopen op de terreinen of in de gebouwen van de
vereniging. Het bestuur behoudt zich het recht voor loslopende honden van het terrein te
verwijderen of te doen verwijderen. Honden moeten buiten het terrein worden uitgelaten.
Eventuele vervuiling door de honden moet door de begeleider direct worden opgeruimd.
Een lid kan worden geroyeerd volgens artikel 6 sub. D van de statuten indien hij/zij zich op
het complex van de vereniging of op een in de haven gelegen boot/schip schuldig maakt aan
ernstig strafbare feiten. Tevens is het verboden om zich zonder toestemming van de
eigenaar aan boord te bevinden, anders dan ter voorkoming van schade.
Indien de leden de haven per fiets bezoeken, zijn zij gehouden hun fietsen op de daarvoor
aangegeven plaatsen te stallen. Fietsen op de haven, het parkeerterrein uitgezonderd, is niet
toegestaan
Het is niet toegestaan op de steigers een barbecue te gebruiken. Dit mag alleen op daartoe
aangewezen plaatsen.
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Artikel 4.
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Varen in de haven moet met uiterste voorzichtigheid en stapvoets plaatsvinden en mag
alleen dienen om de ligplaats te verlaten of te bereiken.
In de haven mag niet worden gezeild.
Voorttrekken langs afgemeerde boten is verboden.
Zeilboten zonder motor dienen in de haven te worden gepeddeld of op andere wijze te
worden voortbewogen of te worden gesleept.
Zeilboten zonder motor, zowel van ligplaatshouders als van deelnemers aan zeilwedstrijden
georganiseerd door of vanuit de haven van de WV Aalsmeer, mogen uitsluitend in de
doorvaarten aan de buitenzijden van de haven in- of uitvaren met een fok. Of het grootzeil,
indien de boot maar één zeil heeft.
De boot dient volledig onder controle te zijn.
Laveren is niet toegestaan.
De havenmeester is bevoegd om corrigerend op te treden.

Artikel 5.
a.

b.

c.
d.

e.
f.

g.

h.

b.
c.

PARKEREN

Het parkeerterrein is uitsluitend beschikbaar voor leden van de vereniging. Toegangssleutels
(elektronisch) en bijbehorende jaarlijkse parkeerkaarten worden uitgegeven. Het in bezit
hebben van een sleutel van het hek is bepalend of parkeervergoeding verschuldigd is. Voor
het verstrekken van een sleutel is tevens een borg verschuldigd die bij teruggeven van de
sleutel gerestitueerd wordt.
De jaarlijkse parkeerkaart is door leden bij de administratie af te halen vanaf begin april tot
en met 30 april, op voorwaarde dat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. De
toegangssleutels van leden die na 30 april de parkeerkaart niet hebben opgehaald, kunnen
worden gedeactiveerd.
Per lid wordt slechts één sleutel verstrekt.
Tijdens evenementen, feestdagen en weekenden mag per sleutel/parkeerkaart slechts één
auto op het terrein van de vereniging worden geparkeerd. Tweede auto’s en auto’s van
gasten dienen elders te worden geparkeerd.
Tijdens clubevenementen, zoals bijvoorbeeld opening en sluiting van het seizoen, met een
openbaar karakter, zal het parkeerterrein vrij toegankelijk zijn.
Indien het voertuig op het haventerrein geparkeerd staat, moet de parkeerkaart tijdens het
vaarseizoen (van 1 april tot en met 31 oktober) van buitenaf zichtbaar in het voertuig zijn
geplaatst.
Na zonsondergang kan de automatische uitrijdfunctie worden uitgeschakeld. De intercom is
’s avonds en ’s nachts uitgeschakeld. Het is dan alleen mogelijk om het terrein per auto op te
komen en te verlaten indien u in het bezit bent van een werkende toegangssleutel.
Bij niet naleven van de regels is het bestuur bevoegd een financiële sanctie op te leggen van
€ 75,= per overtreding

Artikel 6.
a.

VAREN IN DE HAVEN

SCHADE EN VERZEKERING

Vaartuigen van ligplaatshouders dienen verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid. De
verzekering dient een adequate dekking te bieden voor stalling bij WV Aalsmeer.
De vereniging verzekert de vaartuigen niet. Als de eigenaar zijn vaartuig niet afdoende
verzekert tegen cascoschade, komt eventuele schade voor zijn eigen risico.
Alle schade en kosten, welke door een lid of een bij hem behorend persoon of dier aan een
schip en/of de eigendommen van een ander lid c.q. aan steigers en/of overige eigendommen
van de Watersportvereniging Aalsmeer wordt toegebracht, komen voor rekening van het
veroorzakende lid. Leden verbinden zich deze schade onmiddellijk te voldoen, ook indien de
schade is veroorzaakt door een bij hem behorend persoon of dier.
Het bovenstaande is ook van toepassing op met auto's of overige rij- en voertuigen
aangerichte schade aan andere op het haventerrein geplaatste auto's, rij- en voertuigen of
overige eigendommen van de Watersportvereniging Aalsmeer c.q. andere leden.
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d.

Boetes of dwangsommen, welke aan de vereniging zijn opgelegd en welke veroorzaakt zijn
door (onrechtmatig) handelen of nalatigheid van een lid of hen, die het lid vergezellen, zullen
op het lid worden verhaald.

Artikel 7.
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.

h.
i.

j.
k.

Ligplaatshouders in de haven kunnen alléén leden zijn, die hun contributie hebben voldaan.
Leden en aspirant leden hebben het recht gebruik te maken van een aan hen toegewezen
ligplaats of winterstallingsplaats.
Bij de eerste inschrijving in het havenregister is entrée-liggeld verschuldigd
Een ligplaats wordt telkens voor één vaarseizoen toegewezen. Er is geen recht op een vaste
ligplaats.
Indien een lid niet voor 1 december van het huidige jaar zijn ligplaats schriftelijk opzegt,
wordt het gebruik van een ligplaats voor het daarop volgende jaar automatisch verlengd. Het
lid is dan gehouden het liggeld over het daarop volgende seizoen te voldoen.
Indien het bestuur reden heeft om een lid het volgende seizoen geen ligplaats toewijst dient
dit schriftelijk uiterlijk 1 december voorafgaande aan het vaarseizoen aan dat lid te worden
medegedeeld.
Met ligplaatshouders van een botenhuis of aan een landje wordt een afzonderlijke
overeenkomst gesloten.
Het recht op gebruik van een open ligplaats loopt van 1 april tot en met 31 oktober
(vaarseizoen) of van 1 november tot en met 31 maart (winterseizoen).
Het recht op gebruik van een botenhuis of een landje loopt steeds over een geheel
kalenderjaar, tenzij anders is overeengekomen.
Het is niet toegestaan aan ligplaatshouders hun schip geheel of gedeeltelijk op een steiger
te trekken.
Alle ligplaatshouders zijn verplicht hun schip naar genoegen van het bestuur afgemeerd te
hebben. Daaronder wordt o.a. verstaan dat het schip met deugdelijke landvast is
aangemeerd, het schip er schoon en onderhouden uit ziet en dat de mast in het vaarseizoen
overeind staat.
Dekzeilen en vallen moeten naar behoren vastgezet worden. Vallen mogen geen
geluidsoverlast veroorzaken.
Bij onvoldoende verzorging hiervan, zal het bestuur de eigenaar schriftelijk verzoeken het
schip in orde te maken. Indien daar niet aan wordt voldaan heeft het bestuur het recht dit te
(laten) herstellen. De kosten hiervan zijn geheel voor rekening van de ligplaatshouder en de
eigenaar van het vaartuig, met een minimum van € 75,= .

Artikel 8.
a.

b.

LIGPLAATSEN

CLUBHUIS

Het clubhuis wordt voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken beheerd door een
barcommissie, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd. Onder "dagelijkse gang
van zaken" wordt in ieder geval verstaan het beheer van bar en keuken en de in- en verkoop
van dranken en levensmiddelen en het zorg dragen voor een rooster voor de barbezetting.
Jaarlijks kunnen leden zich voor 1 april via de website opgeven voor een bardienst of een
alternatieve dienst. Bij alternatieve diensten valt te denken aan parkeerdiensten,
werkzaamheden op of aan het terrein, de haven en de gebouwen, de deelname aan
zelfwerkzaamheiddagen e.d . De alternatieve vrijwilligerstaken worden op de website
vermeld.
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c.

d.
e.

f.

Jaarlijks, na 1 april, maakt het bestuur een indeling voor de nog openstaande bardiensten.
Ingedeeld worden dan leden die een boot in de haven hebben, ouder zijn dan 18 en jonger
dan 70 jaar en niet op één of andere wijze naar het oordeel van het dagelijks bestuur niet in
aanmerking komen.
Niet ingedeeld voor een verplichte bardienst zullen worden: commissieleden, bestuursleden,
jeugdzeilinstructeurs en leden die, naar het oordeel van het dagelijks bestuur hebben laten
blijken zich op een andere manier voor de verenging in te zetten, dan wel zich reeds hebben
ingeschreven voor een alternatieve dienst.
Deze indeling wordt de betreffende leden toegezonden per email of op verzoek per post en
wordt op de website gepubliceerd.
De ingedeelde leden zijn verplicht de bardienst te doen.
Bij verhindering dient het ingedeelde lid zelf zorg te dragen voor tijdige vervanging. Bij niet
naleven van deze verplichting dupeert het lid andere leden van de vereniging en zal het
bestuur navraag doen naar de reden.
Het dagelijks bestuur kan het betreffende lid een sanctie opleggen van € 75,= per
overtreding. De barcommissie is bevoegd om in en na overleg met het bestuur één of
meerdere betaalde krachten in te huren tijdens evenementen.

Artikel 9.
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Het tarief voor het gebruik van ligplaatsen in de haven, in en buiten het vaarseizoen, wordt
door het bestuur vastgesteld.
Het tarief voor het gebruik van de jollensteigers wordt door het bestuur vastgesteld.
De door het bestuur vastgestelde tarieven worden bij de totstandkoming of wijziging daarvan
ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering.
Overige tarieven voor gebruik van haven- en verenigingsfaciliteiten worden door het bestuur
vastgesteld.
Het bestuur is bevoegd de tarieven te wijzigen conform de ontwikkeling van de Consumenten
Prijs Index laag.
Eventuele afwijkingen op het vastgestelde tarief van ligplaatsen kunnen plaats vinden op
voorstel van de havencommissaris in een vergadering van het dagelijks bestuur.
Bij tussentijdse entrée in de haven wordt het liggeld tijdsevenredig vastgesteld.
Liggelden dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
Gasten welke met hun schip de haven bezoeken dienen voor tijdelijk gebruik van de haven
een vergoeding te betalen zoals deze door het bestuur is bepaald.

Artikel 10.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

TARIEF

VEILIGHEID

Het is niet toegestaan op de steiger werkzaamheden te verrichten met gebruikmaking van
verf of teerstoffen of met licht brandbare materialen, zoals benzine, petroleum enz..
Het is niet toegestaan om zonder direct toezicht (fysieke aanwezigheid) scheepsverwarming
(elektrisch, diesel gestookt of anders) te gebruiken.
Gebruik van walstroom is alleen toegestaan vanaf een aansluiting met verbruiksmeter.
Snoeren en boordinstallaties moeten aan veiligheids- en wettelijke normen voldoen.
Er mag alleen bij daglicht op of aan de boot worden gewerkt.
Bij onderhoudswerkzaamheden dienen de normale veiligheids- en wettelijke voorschriften in
acht genomen te worden.
Groot onderhoud of verbouwingen in of aan de boot zijn niet toegestaan zonder
voorafgaande toestemming van het bestuur.
Zeilboten worden in beginsel zonder staande mast gehesen, tenzij de havenmeester anders
toestaat.
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Artikel 11.
a.

b.

c.
d.
e.

Vuilnis, fecaliën en afvalstoffen zoals afgewerkte olie en dergelijke mogen niet in het water
van de haven worden geworpen/geloosd of op de terreinen der vereniging worden
achtergelaten, tenzij in daarvoor bestemde containers en depots.
Bij schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud dienen alle milieuvoorschriften in acht te
worden genomen. Het is in het bijzonder verboden om schadelijke stoffen zoals
conserveringsmiddelen, of verontreinigd bilgewater in het water te laten komen.
Vuilwatertanks (fecaliën) kunnen alleen worden leeggepompt via de daartoe op de
meldsteiger aanwezige vuilwaterpomp tussen 8.00 uur en 20.00 uur.
Het is verboden om met de vuilwaterpomp van de vereniging bilgewater af te pompen.
Voor het afpompen van bilgewater is er o.a. een pomp aanwezig bij de firma Stenhuis aan de
Ringvaart. De kosten hiervan kunnen bij de vereniging worden gedeclareerd.

Artikel 12.
a.
b.
c.
d.

b.
c.

AANSPRAKELIJKHEID

De vereniging is niet aansprakelijk voor de in de haven liggende schepen of voor de
inventaris daarvan.
De vereniging is niet aansprakelijk voor de op haar terrein geparkeerde auto’s en boten, rijen voertuigen en fietsen.
Het bestuur aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de op
het terrein geplaatste hijskranen.
De vereniging is alleen aansprakelijk voor schade als die schade het directe gevolg is van
een verwijtbare nalatigheid die is toe te rekenen aan de vereniging of aan personen die voor
haar werken. Hieronder vallen zowel personen die bij de vereniging in dienst zijn als
personen die vrijwilligerswerk verrichten.

Artikel 13.
a.

MILIEU

SLOTBEPALING

Alle gebruikers en bezoekers van de haven zijn onderworpen aan de bepalingen van dit
reglement. Niemand zal enig recht, hem krachtens dit reglement verleend, aan een ander
kunnen overdragen, tenzij het bestuur hem daartoe machtiging heeft verleend.
Elke belanghebbende wordt geacht de bepalingen van dit reglement te kennen.
In alle gevallen waarin door dit reglement niet is voorzien, beslist het bestuur. Hiervan
maakt het bestuur in de eerstvolgende ledenvergadering terstond melding.

Oorspronkelijk vastgesteld op 21 november 1986
Wijzigingen goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering
Wijzigingen goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering
Wijzigingen goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering
Wijzigingen goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering
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