Watersportvereniging

”DE KOOIHAVEN”

HAVENREGLEMENT
Eerst vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 1992.
Artikel 1
Onder de jachthaven waarop dit reglement van toepassing is wordt verstaan: Het bij de W.S.V. "De
Kooihaven" in beheer zijnde wateroppervlak, de taluds en daaraan grenzende terreinen, onderkomen,
steigers, afrastering, constructies, paden en groenvoorziening.
Artikel 2
De jachthaven is uitsluitend bestemd voor ligplaatsen van pleziervaartuigen die zich in goede staat
van onderhoud bevinden en vaarklaar zijn.
Artikel 3
Ligplaatsen worden toegewezen door het bestuur uitsluitend aan leden, die het vaartuig waarvoor een
ligplaats wordt gevraagd in eigendom hebben. Ligplaatsen voor passanten worden toegewezen door
de havenmeester of bij diens afwezigheid een bestuurslid.
Artikel 4
Voor de toewijzing van ligplaatsen hanteert het bestuur een ligplaatstoewijzingsreglement.
Belanghebbende leden, waarvoor nog geen ligplaats beschikbaar is, worden op de wachtlijst
geplaatst.
Artikel 5
Tijdelijk vrijgekomen plaatsen kunnen benut worden voor passanten; de houder van een ligplaats is
verplicht bij een afwezigheid van meer dan drie dagen de vermoedelijke duur van de afwezigheid aan
de havenmeester of bij zijn afwezigheid aan een bestuurslid op te geven.
Artikel 6
Onderverhuur van het vaartuig of ligplaats is zonder schriftelijke toestemming vooraf van het bestuur
niet toegestaan.
Bij verkoop van het vaartuig vervalt de ligplaats aan de vereniging, tenzij het betreffende lid de
ligplaats wenst te gebruiken voor een ander, hem in eigendom zijnde vaartuig. Tevens mogen de
afmetingen daarvan niet groter zijn dan de voor de ligplaats geldende maximale afmetingen, en het
vaartuig voldoet aan de eisen van dit reglement. Betrokken lid dient het bestuur vooraf van dit
voornemen schriftelijk in kennis te stellen.
Artikel 7
Het recht op een vaste ligplaats eindigt:
a) Op grond van artikel 6 c1 en 3 van de statuten. De ligplaats moet terstond vrij worden
opgeleverd zonder recht op restitutie van een deel van de huur
b) Op grond van artikel 6 b3 van de statuten. De erven kunnen op hun verzoek in de rechten van
de overledene treden; het verzoek daartoe moet binnen zes weken na de datum van
overlijden bij het bestuur worden ingediend
c) Indien het liggeld niet is voldaan binnen de termijn van dertig dagen, nadat belanghebbende
door de penningmeester is aangeschreven
d) Aanvullend op art 7a zal wel 50% van de jaarhuur worden gerestitueerd indien voor 1 mei van
het lopende jaar schriftelijk of per bevestigde mail wordt opgezegd en het bestuur direct de
ligplaats voor het resterende jaar kan verhuren.
Artikel 8
Leden van "De Kooihaven" die geen ligplaats van de vereniging hebben kunnen een dag per maand
gratis gebruik maken van de haven voor zover de bezetting dit toelaat.
Artikel 9
Passanten kunnen een ligplaats toegewezen krijgen voor een periode van maximaal vijf etmalen
indien de bezetting dit toelaat. Een volgend tijdvak kan pas ingaan na een periode van acht etmalen.
Voor passanten gedurende de winterperiode beslist het bestuur. De havenmeester kan voor maximaal
twee etmalen een lid een andere ligplaats toewijzen.
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Artikel 10
Passanten dienen zich onmiddellijk bij de havenmeester of bij zijn afwezigheid bij een bestuurslid te
melden en de verschuldigde gelden te voldoen.
Door de aanwezigheid van zijn vaartuig in de haven onderwerpt hij zich aan de bepalingen van dit
reglement.
Artikel 11
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade en diefstal, hoe dan ook ontstaan. Iedere eigenaar is
aansprakelijk voor de door hem toegebrachte schade aan de jachthaven of aan derden.
Beroep op overmacht is uitgesloten. De eigenaar dient minimaal voor aansprakelijkheid verzekerd te
zijn.
Artikel 12
Iedere ligplaatshouder is verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd en
wel zodanig, dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steigers en palen.
Indien voor het afmeren of het verlaten van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van andere
schepen los te maken, is men verplicht deze terstond weer deugdelijk vast te maken.
Elk vaartuig dient met de juiste stootwillen op de juiste plaats aangebracht te zijn uitgerust om schade
bij het in en uitvaren te voorkomen. De stootwillen dienen deugdelijk en schoon te zijn. Wordt aan het
voorgaande, naar het inzicht van de havenmeester of bij zijn afwezigheid een bestuurslid, niet
voldaan, dan heeft deze het recht en de plicht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de
betrokken eigenaar.
Artikel 13
Het aanbrengen of het voeren van reclame is zonder toestemming van het bestuur verboden.
Artikel 14
Indien noodzakelijk, dit ter beoordeling van de havenmeester of het bestuur, dient men het langszij
afmeren te gedogen en overpad te verlenen voor de bemanningen.
Artikel 15
Machines en werktuigen van de vereniging mogen slechts worden gebruikt met toestemming vooraf
van de havenmeester of een bestuurslid.
De verantwoordelijkheid en het risico van het gebruik zijn geheel voor de gebruiker.
Artikel 16
Drinkwater en elektriciteit zijn bij beperkte afname gratis.
Op verzoek van een ligplaatshouder kan de havenmeester of bij zijn afwezigheid een permanente
elektriciteitsaansluiting ter beschikking stellen. Het bestuur stelt aan de toewijzing nadere
voorwaarden, die verwerkt zijn in een voor de toewijzing in te dienen aanvraagformulier.
Tenzij het schip bemand is, is het niet toegestaan om een permanente elektriciteitsaansluiting op een
niet-bemeterde aansluiting te hebben aangesloten.
Artikel 17
Aanwezigen op de jachthaven dienen de aanwijzingen van de havenmeester of bij zijn afwezigheid
een bestuurslid op te volgen.
Artikel 18
Passanten dienen een "gastenboek" in te vullen.
Artikel 19
De gebruikers van ligplaatsen dienen geconstateerde of veroorzaakte schade onmiddellijk aan de
havenmeester mede te delen.
Artikel 20
Het is verboden:
a) in het gebied van de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk
geluid of ander overlast wordt veroorzaakt of waarbij gevaar kan ontstaan voor schade aan
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eigendommen van derden, ontploffingen of brand. Een en ander ter beoordeling van de
havenmeester of het bestuur
elektriciteit te benutten voor verwarming en ander veel stroom verbruikende apparatuur aan te
sluiten. Dit geldt ook voor kleine apparatuur gedurende lange perioden
olie, oliehoudend water, vuilnis, afval, inhoud van chemische toiletten en verder alles wat het
water verontreinigt in de haven te lozen of te werpen
huisdieren los te laten lopen op de jachthaven
drinkwater te verspillen en anders te gebruiken dan voor huishoudelijk gebruik
steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren
goederen in welke vorm dan ook op de jachthaven te laten liggen
vuilnis e.d. op andere dan de daarvoor bestemde plaats achter te laten
aan anderen in de haven aanstoot te geven door wangedrag en/of het verstoren van orde en
rust
hinderlijk lawaai te veroorzaken door het gebruik van apparatuur, radio, TV,
afspeelapparatuur, gereedschap, het tegen de mast laten slaan van vallen, het laten
klapperen van zeilen of anderszins
in de haven te zwemmen, te surfen, te zeilen, te ankeren
met zeiljachten, welke voorzien zijn van een motor, de haven in en uit te zeilen
sneller dan 5 kilometer per uur te varen
te spelevaren met gemotoriseerde (bij)boten
boten voor handelsdoeleinden of verhuur aan te bieden
elektriciteit en/of water aangesloten te hebben indien de eigenaar niet aan boord is, tenzij
zoals aangegeven in artikel 16 van dit reglement
dat schepen en/of onderdelen van schepen, bij- of volgboten buiten de begrenzing van de box
uitsteken

Artikel 21
Bij overtredingen van het Havenreglement, welke niet bij eerste sommatie ongedaan worden gemaakt
of ophouden, heeft het bestuur de bevoegdheid de toegang tot de jachthaven te ontzeggen. Dit
ontslaat de betrokkene niet van de verantwoordelijkheid voor de veroorzaakte schade., De
toegewezen ligplaats vervalt gedurende een door het bestuur te bepalen termijn aan de vereniging.
Artikel 22
Geschillen, ontstaan over het jachthavenbeheer, kunnen binnen tien dagen schriftelijk worden
voorgelegd aan het bestuur. Deze zal dan zo spoedig mogelijk in het geschil beslissen. Op verzoek
van het lid kan de beslissing op de eerstvolgende Algemene ledenvergadering aan de orde worden
gesteld.
Artikel 23
Opzegging van de ligplaats dient te geschieden minimaal twee maanden voor het einde van het
boekjaar, boekjaar als bedoeld in artikel 3 van de Statuten.
Artikel 24
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Artikel 25
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring van de ALV op 7 maart 2017.
Artikel 26
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Artikel 27
Dit reglement treedt in werking op 7 maart 1992.
LIGPLAATS TOEWIJZINGS REGLEMENT
In artikel 3 van het Havenreglement van WSV De Kooihaven is bepaald dat ligplaatsen in de haven worden
toegewezen door het bestuur. In artikel 4 is bepaald dat het bestuur een ligplaats toewijzingsreglement
hanteert.
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Ligplaatsen in de haven onderscheiden zich in vaste ligplaatsen en tijdelijke ligplaatsen.
A. Ligplaatsen worden verdeeld door het bestuur, doch heeft deze taak gedelegeerd aan de Haven
Indeling Commissie. (H.I.C.). De H.I.C. verantwoord zich aan het bestuur. De leden worden
aangewezen door het bestuur.
B. De H.I.C. bestaat uit drie personen, waarvan er een minimaal bestuurslid moet zijn.
C. Vaste ligplaatsen worden alleen toegewezen aan leden van W.S.V. De Kooihaven.
D. Tijdelijke ligplaatsen kunnen bij uitzondering ook aan aspirant leden worden toegewezen.
E. Leden die een ligplaats in de haven wensen worden op de wachtlijst geplaatst. De datum van aanvraag
voor het lidmaatschap van het lid is bepalend voor de volgorde van toewijzing.
F. Tevens is de afmeting van het schip in combinatie met de afmetingen van de beschikbare ligplaats van
belang. Een schip in een te ruime ligplaats kan alleen tijdelijk worden toegewezen, bij vrijkomen van
beter geschikte ligplaats zal deze worden toegewezen. Wanneer een schip te groot is voor de ligplaats
wordt deze nimmer toegewezen.
G. Een ligplaats zal niet worden toegewezen als een schip niet voldoet aan de door het bestuur en
reglementen gestelde eisen t.a.v. uiterlijk, staat van onderhoud en veiligheid.
H. Ruiling van ligplaats van ligplaatshouders onderling is niet toegestaan. Indien gewenst dient een
schriftelijk verzoek, door beide partijen ondertekent, aan het bestuur te worden gericht Het al dan
niet verkrijgen van toestemming hangt af de wachtlijst.
I. Het bestuur kan in geval van bijzondere omstandigheden naar eigen inzicht afwijken van
bovengenoemde regels en zal zo nodig hiervan op de ALV verantwoording afleggen.
Dit reglement is een aanvulling op de artikelen 3 en 4 van het Havenreglement.
Artikel 20 sub r. en Artikel 25 zijn gewijzigd op 27 januari 1994.
Artikel 7, 11,16, 20 en tussengevoegd een nieuw Artikel 22 en ligplaats toewijzingsreglement zijn gewijzigd op
de Algemene Ledenvergadering 13 maart 2007
Herziening reglement op de algemene ledenvergadering 7 maart 2017

