
Watersportvereniging Weesp 

HAVENREGLEMENT 
Vastgesteld 13 december 2022 

Artikel 1 
DAGELIJKSE LEIDING 
1.1 De dagelijkse leiding op- en om de Verenigingshaven (hierna te noemen: “Haven”), valt onder 

de verantwoording van de Havencommissaris.  
(Zie Artikel 13; lid 5 & sub 5 punt 1 t/m 7, van het Huishoudelijk Reglement). 

1.2 Een ieder die zich op de Haven bevindt, is verplicht de aanwijzingen van de Havencommissaris 
op te volgen. 

1.3 In alle gevallen waarin pleziervaartuigen- of voorwerpen anderzijds zich op of in de Haven 
bevinden, zonder dat betreffende leden daartoe gerechtigd zijn, heeft de Havencommissaris 
het recht deze te doen verwijderen op kosten van de betreffende leden. 

1.4 Bij afwezigheid van de Havencommissaris, is ieder bestuurslid bevoegd de in dit reglement aan 
de Havencommissaris opgedragen verantwoordelijkheden over te nemen indien de situatie 
geen uitstel gedoogt. 

Artikel 2 
LIGPLAATSEN 
2.1 Een lid mag slechts met één vaartuig een ligplaats innemen. Een bijboot is daarbij toegestaan, 

mits passend binnen de box en deugdelijk aangehangen aan of opgetast op het moederschip.  
2.2 De lengte en de breedte van de box moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de 

lengte en de breedte van het vaartuig welke in de box wordt afgemeerd 
2.3 De lengte van een vaartuig is de lengte “gemeten over alles”. 
2.4 Er kan op geen enkele wijze eigendomsrecht worden ontleend aan een toegewezen ligplaats. 

Artikel 3 
GEDRAGSREGELS 
3.1 Eigendommen van de Vereniging en/of leden, dienen gerespecteerd- en met zorg behandeld 

te worden. 
3.2 Iedere eigenaar van een vaartuig is verplicht om er voor zorg te dragen dat zijn/haar vaartuig 

deugdelijk is afgemeerd. 
3.3 Iedere eigenaar van een vaartuig is verplicht om er voor zorg te dragen dat zijn/haar vaartuig, 

naar het oordeel van het Bestuur, niet in een verwaarloosde toestand verkeert- of komt te 
verkeren. 

3.4 Iedere eigenaar van een vaartuig is verplicht om er voor zorg te dragen dat zich een in goede 
staat verkerende- en doende goedgekeurde brandblusser op zijn/haar vaartuig aanwezig is. 

3.5 Bij schade welke ontstaat door het geheel of gedeeltelijk losraken van een vaartuig, wordt de 
eigenaar van het betrokken vaartuig hiervoor aansprakelijk gesteld. 

3.6 Het elektrisch schuren op de Haven is alleen toegestaan: 
 met afzuiging  
 in de periode van 1 oktober t/m 31 mei,  
 en in de periode van 1 september t/m 30 september alleen op werkdagen 
 in overleg met de havenmeester en  
 met in achtneming van de geldende milieuvoorschriften. 

3.7 Rijwielen en bromfietsen, mogen uitsluitend van 1 april t/m 30 september in de daarvoor 
bestemde fietsenrekken worden gestald. 

3.8 Bijbootjes mogen uitsluitend – in overleg met de Havencommissaris – van 1 oktober t/m 
31 maart, op de wallenkant worden geplaatst. 



3.8a  Het bekleden van uw boot met een winterkleed is toegestaan vanaf 1 oktober tot 31 maart           
daaropvolgend 

 
3.9 De te gebruiken kabels en stekkers dienen te voldoen aan de wettelijke normen en 

keurmerken. 
3.10 Afvalstoffen: Zie Artikel 18; lid 2, van het Huishoudelijk Reglement. 
3.11 Geluidshinder: Zie Artikel 18; lid 3, van het Huishoudelijk Reglement. 
3.12 Licht ontvlambare stoffen : Zie Artikel 18; lid 5, van het Huishoudelijk Reglement. 
3.13 Het wassen van de boot met een hogedrukspuit is alleen toegestaan in overleg met de 

havenmeester. De havenmeester kan hier voorwaarden aan verbinden, zoals een speciale plek 
hiervoor aanwijzen en tijdsbeperkingen opleggen. 

 

Artikel 4 
HET IS NIET TOEGESTAAN OM 
4.1 eigendommen van zowel de Vereniging als de Leden te beschadigen of te ontvreemden. 
4.2 constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties. 
4.3 zonder noodzaak het schip van een ander te betreden. 
4.4 steigers en palen onnodig te belasten door b.v. de motor warm te laten draaien met in werking 

zijnde schroef. 
4.5 -- vervallen -- 
4.6 huisdieren los te laten lopen- of hun behoefte te laten doen, op de steigers en/of paden 

behorende bij de Haven. 
4.7 het toegangshek van de Haven en de toegangsdeur van het sanitairgroep van het clubhuis, 

open te laten staan. 
4.8 andere vaartuigen dan het eigen schip van ligplaats te doen veranderen. 
4.9 las- en slijpwerkzaamheden uit te voeren. 
4.10 in de periode tussen 1 oktober en 31 maart, langdurig (wonen) op het vaartuig te verblijven. 
4.11 in de periode tussen 1 oktober en 31 maart, huisvuil te storten. 
4.12 bagagewagentjes langdurig bij de ligplaatsen te laten staan. 
4.13 op de Haven reclame-uitingen te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, 

zonder toestemming van het Bestuur. 
4.14 de in de haven beschikbare WiFi-aansluiting te gebruiken voor massaal downloaden en 

uploaden van gegevens. 
4.15 de in de haven beschikbare WiFi-aansluiting te gebruiken voor wettelijk verboden zaken. 
4.16 soft- en harddrugs te gebruiken op de haven. 

Artikel 5 
AFWEZIGHEID VAN LANGE DUUR 
5.1 Wanneer - onder welke omstandigheden dan ook - een vaartuig langer dan twee nachten niet 

op de Haven aanwezig is, dient u de Havencommissaris hiervan in kennis te stellen. 

Artikel 6 
KORTPASSANTEN 
6.1 WVW stelt haar Haven open voor ligplaatsen aan passanten. 
6.2 Het tarief wordt door het bestuur vastgesteld. 

Artikel 7 
LANGPASSANTEN 
7.1 Langpassanten kunnen hun vaartuig afmeren gedurende een langere periode in de boxen van 

leden die hun schip elders in de winterstalling of Haven of langdurig met hun vaartuig op reis 
zijn, tegen een door de Havencommissaris, in overleg met het bestuur vast te stellen tarief. 

7.2 Langpassanten dienen hun persoonsgegevens aan de havenmeester bekend te maken, 
inclusief adres en telefoonnummer. 



Artikel 8 
ERELEDEN & DONATEURS 
8.1 Ereleden en donateurs, die als passant met hun vaartuig de Haven van de WVW aandoen, 

behoeven de eerste twee nachten geen liggeld te betalen, daarna is het passantentarief 
verschuldigd. 

Artikel 9 
AANSPRAKELIJKHEID 
9.1 Ieder vaartuig op de Haven aanwezig dient door de eigenaar te zijn verzekerd. 
9.2 Leden zijn aansprakelijk voor schade door hun vaartuig toegebracht aan steigers-, walkanten-, 

meerpalen of anderszins eigendommen van de Haven. 
9.3 De Vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zakelijke en/of persoonlijke schade, 

op welke wijze dan ook opgelopen op de Haven. Voorgaande in de ruime zin van het woord. 
9.4 Indien een voorval zich voordoet waardoor giftige- of anderszins gevaarlijke of schadelijke 

stoffen in- en/of buiten de Haven zijn gekomen, dient men eerst maatregelen te treffen om 
nadelige gevolgen te voorkomen en daarna dient men terstond de daartoe aangewezen 
instanties in kennis te stellen. 

Artikel 10 
VLAGVOERING 
10.1 Vierkante vlaggen van de WVW mogen alleen worden gevoerd op vaartuigen van 

Bestuursleden en Ereleden. 
10.2 Driehoekige vlaggen van de WVW mogen alleen worden gevoerd op vaartuigen van leden 
10.3 Verkoop van Verenigingsvlaggen berust bij de Havencommissaris. 

Artikel 11 
IN BRUIKLEEN GEVEN VAN VAARTUIGEN 
11.1 Wanneer een lid van de Vereniging zijn vaartuig in bruikleen geeft aan een niet lid van de 

Vereniging, dient hieromtrent de Havencommissaris in kennis te worden gesteld. 
11.2   Het op commerciële wijze de boot ter beschikking stellen aan niet-leden is niet toegestaan. 

Artikel 12 
LEDEN DIE HUN VAARTUIG VERKOPEN 
12.1 is het niet toegestaan hun vaartuig te verkopen met ligplaats. 
12.2 zullen aansprakelijk blijven voor alle schulden welke tussen hem/haar en de vereniging zijn 

ontstaan. 
12.3 zijn verplicht de Havencommissaris van de verkoop in kennis te stellen. 
12.4 Heeft een lid zijn vaartuig verkocht aan een niet-lid, dan moet het vaartuig na veertien dagen 

zijn verwijderd. 
12.5 Bij overschrijding van de termijn als gesteld in lid vier (4) van dit artikel, zal op het betreffende 

vaartuig de kortpassantenregeling worden toegepast. 

Artikel 13 
HAVENDIENST 
13.1 Door de Havencommissaris wordt een aantal keren per jaar een Havendienst uitgeschreven. 
13.2 Door de Havencommissaris wordt een rooster en een werkschema m.b.t. de Havendienst 

opgemaakt en geadministreerd. 
13.3 Ingeroosterde leden voor de Havendienst dienen deze Havendienst zelf te vervullen. Bij 

verhindering dient men de Havencommissaris hieromtrent in te lichten. Het betreffende lid 
wordt dan opnieuw ingeroosterd voor de Havendienst. Na driemaal verhinderd zijn, wordt een 
boete opgelegd van € 150,00. 

13.4 Bij het zonder bericht niet verschijnen voor Havendienst, zal een geldboete van € 150,00 
worden opgelegd en zal het betreffende lid voor de daaropvolgende Havendienst wederom 
worden ingeroosterd. 



13.5 Wanneer een lid zich voor de derde maal schuldig maakt aan hetgeen lid 3 en lid 4 is gesteld, 
wordt het betreffende lid uit het lidmaatschap van de vereniging ontzet (Statuten Artikel 6, lid 
d). 

13.6 Werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van de Havencommissaris. 
13.7 Havendienst geldt voor alle leden, behalve voor leden die de leeftijd van vijfenzeventig (75) 

jaar zijn gepasseerd. 
13.8 Leden die een ligplaats hebben aan de walkant, dienen deze walkant te onderhouden op 

aanwijzing van de Havencommissaris. 
13.9 Leden van het Bestuur en Commissies zijn vrijgesteld van Havendienst. 

Artikel 14 
KLACHTEN OF SUGGESTIES 
14.1 Klachten of suggesties met betrekking tot de Haven dienen aan het bestuur te worden 

gezonden, bijvoorkeur per e-mail aan: bestuur@wv-weesp.nl. 

Artikel 15. 
OVERTREDING 
15.1 Bij overtreding van het Havenreglement ontvangt men een waarschuwingsbrief.  
15.2 Bij het geen gehoor geven aan hetgeen in de brief als bedoeld onder punt één (1) van dit 

Artikel (Artikel 15), zal een opvolgende brief aangetekend zijn en opzegging van het 
lidmaatschap-, of ontzegging uit het lidmaatschap door het Bestuur, inhouden. 

15.3 Langpassanten kan bij overtredingen door de havenmeester een boete worden opgelegd tot 
maximaal driemaal het passantentarief. 

Artikel 16 
UITZONDERINGSGEVALLEN 
16.1 In alle gevallen waarin het Havenreglement niet voorziet en waarin een besluit noodzakelijk 

wordt geacht, kan deze door het bestuur worden genomen. 
16.2 In bijzondere gevallen kan het Bestuur toestemming verlenen om af te wijken van alle in dit 

Reglement vernoemde bepalingen en eisen. 
 


