
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

1.1. Het huishoudelijk reglement regelt de huishoudelijke dienst van de vereniging. Dit reglement 

mag worden gewijzigd door de algemene vergadering, doch mag nimmer in strijd zijn met de 

statuten van de vereniging. 

1.2. De officiële verenigingsvlag is een blauwe wimpel met een gele ruit die doorloopt tot in de punt, 

met daarin de letters "WVS". Het voeren van de verenigingsvlag door de leden is niet verplicht, 

maar wordt wel verzocht. 

1.3. Een zomerseizoen is de periode van 15 april tot 15 oktober en een winterseizoen is de periode 

van 15 oktober tot 15 april. 

COMMISSIES/HAVENMEESTER 

 

2.1. De havencommissie is belast met de toewijzing van ligplaatsen en alle zaken die de indeling 

van de jachthaven betreffen. De commissie bestaat uit 2 of 3 personen, waarvan minimaal 1 

persoon bestuurslid is. 

2.2. De technische commissie is belast met de organisatie van de winterberging en alle werkzaam-

heden die verband houden met het aanbrengen en in stand houden van de accommodaties. De 

commissie bestaat uit maximaal 5 personen waarvan minimaal 1 persoon bestuurslid is. 

2.3. De activiteitencommissie is belast met de organisatie van activiteiten die de onderlinge band 

binnen de vereniging bevorderen. De commissie bestaat uit maximaal 5 personen, waarvan 

minimaal 1 persoon bestuurslid is. 

2.4. De havenmeester en zijn eventuele plaatsvervanger(s) worden benoemd, geschorst en 

ontslagen door het bestuur. De havenmeester heeft tot taak het toewijzen van tijdelijke 

ligplaatsen en het innen van de verschuldigde liggelden. Hij/zij verricht zijn/haar 

werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de havencommissie. 

LEDEN 

 

3.1. Aanvragen voor lidmaatschap moeten worden ingediend op een daarvoor bestemd formulier 

dat bij de secretaris en de havenmeester verkrijgbaar is. 

3.2. Alleen inwoners van de gemeente Sliedrecht kunnen lid worden. 

3.3. Leden dienen adreswijzigingen schriftelijk aan het secretariaat door te geven. 

3.4 Alle leden kunnen worden opgeroepen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve 

van de vereniging. 

FINANCIËLE BEPALINGEN 

 

4.1. De contributie is € 30.- per jaar inclusief de bijdrage aan de Biesboschfederatie.Het inschrijfgeld 

voor nieuwe leden is € 30.- 
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4.2. De contributie voor aspirant-leden (jeugdleden t/m 15 jaar) is € 6.- per jaar. Het inschrijfgeld 

bedraagt € 30.- 

4.3. Het liggeld is € 6,50 /m² per seizoen (prijspeil 2017 inclusief BTW) en wordt berekend door 
vermenigvuldiging van de lengte en de grootste breedte van het vaartuig (afgerond op hele 
euro’s). 

 Voor ligplaatsen tot 10 m wordt de breedte vermeerderd met 0,30 m en voor ligplaatsen boven 

10 m wordt de breedte vermeerderd met 0,50 m voor het gebruik van een uithouder. De toeslag 

geldt niet voor de ligplaatsen op de Kaai. 

4.4. Het liggeld voor tijdelijke ligplaatsen is voor leden € 0.35 per strekkende m en voor niet-leden € 

1,40 per strekkende m per overnachting.  Tijdelijke ligplaatsen voor een heel seizoen worden 

berekend zoals genoemd in artikel 4.3. 

4.5. Het tarief voor berging op het winterbergingsterrein is € 7,70/m² per seizoen. Het liggeld wordt 

berekend door vermenigvuldiging van de lengte en de grootste breedte van het vaartuig 

(afgerond op hele euro’s). Als een vaartuig na de laatste tewaterlating te water gaat komt er 

voor iedere volgende dag na de dag van de laatste tewaterlating € 0,35 per strekkende m bij. 

 Het tarief voor stalling van trailers op de Kaai in het zomerseizoen is € 55,-(geldt niet voor 

trailers die ook gebruikt worden voor winterstalling op de Kaai). 

4.6. Voor het gebruik van de kleine kraan voor rubberboten en kleine volgboten op de Kaai geldt 
een vast tarief van € 80,-(incl. ligplaats op de wal gedurende het zomerseizoen). Gebruik van 
de kleine kraan is alleen toegestaan met toestemming van de havenmeester. Het maximum 
hijsgewicht voor de kleine kraan is 150  kg. De minimum leeftijd voor gebruikers is 12 jaar en 
tijdens het hijsen mogen zich geen personen in de boot bevinden. 

4.7. Het tarief voor 1 week "knippen en scheren" is € 7,70 per strekkende m met een minimum van € 

20,--. Voor iedere volgende dag komt er € 0,35 per strekkende m bij. 

 Het tarief voor uit het water hijsen en direct weer te water zetten is € 30,- 
 Het tarief voor uit het water hijsen van trailerbare boten die direct worden weggereden is €  20,-

(incl. schoon spuiten). 

 Het tarief voor het te water zetten van trailerbare boten is € 15,- 
4.8. Aan leden die zonder gegronde redenen geen gevolg geven aan een uitnodiging om werkzaam-

heden voor de vereniging te verrichten of tijdens het op de wal of in het water plaatsen van hun 

vaartuig niet de gehele dag meewerken, kan een boete worden opgelegd van € 50,-- per dag of 

€ 15,-- per avond. Het bestuur beoordeelt of sprake is van gegronde redenen voor verhindering. 

4.9. Leden dienen rekeningen van de vereniging binnen de daarop vermelde termijn te voldoen. 
Wordt hieraan niet voldaan, dan krijgt het lid door middel van een aangetekende brief nog 2 
weken de gelegenheid om de nota te voldoen en wordt de rekening verhoogd met € 10,--. Volgt 
dan nog geen betaling van het totale bedrag (inclusief de verhoging) dan wordt geacht dat het 
lid zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet is nagekomen en kan het bestuur het 
lidmaatschap namens de vereniging opzeggen. 

4.10. Indien een lid een lid zijn/haar lidmaatschap verliest door opzegging door of namens de 

vereniging, dient hij/zij zijn/haar vaartuig in de haven of op het winterbergingsterrein binnen de 

door het bestuur gestelde termijn te verwijderen. Als het lid zijn/haar vaartuig niet binnen de 

gestelde termijn verwijdert, komen alle kosten die de vereniging moet maken voor de 

verwijdering van het vaartuig, voor rekening van het lid. 

4.11. De tarieven genoemd in de artikelen 4.3. en 4.4. worden jaarlijks verhoogd met een zelfde 

percentage als de door de gemeente toegepaste huurverhoging. Het bestuur is gemachtigd een 

lager percentage dan het door de gemeente gehanteerde percentage toe te passen. Het 

bestuur meldt een dergelijke afwijking in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 

LIGPLAATSEN 

 

5.1. De ligplaatsen in de jachthavens hebben de volgende afmetingen: tot 4,30 m, van 4,30 m tot 

5,30 m, van 5,30 m tot 6,00 m, van 6,00 m tot 7,00 m, van 7,00 m tot 8,00 m, van 8,00 m tot 

9,00 m, van 9,00 m tot 10,00 m, van 10,00 m tot 12,00 m, van 12,00 m tot 13,00 m en van 

13,00 m tot 14,00 m. 
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5.2. De lengte van een vaartuig moet vallen tussen de minimum en maximum lengtematen van de 

toegewezen box. De lengte van een vaartuig is de lengte over alles (inclusief bijv. davits, 

aangehangen volgboot, zwemplateau, aangehangen roer, aanhangmotor, railing, enz.), waarbij 

tevens geldt dat het vaartuig gemeten over de stevens, in ieder geval moet voldoen aan de 

minimum vastgestelde boxmaat, zulks ter beoordeling van het bestuur. 

 Alle vaartuigen dienen zo dicht mogelijk tegen, maar niet boven het vlot te worden afgemeerd. 

5.3. Verandering van de breedte van de boxen door verschuiving van de uithouders mag alleen 

plaatsvinden met toestemming van de havencommissie. 

5.4. Vaste en tijdelijke ligplaatsen voor een heel seizoen worden toegewezen door de haven-

commissie. Tijdelijke ligplaatsen worden toegewezen door de havenmeester. 

5.5. De havencommissie kan in het belang van een goede indeling van de jachthaven wijzigingen in 

de toegewezen ligplaatsen aanbrengen. 

5.6 Het is niet toegestaan ligplaats te kiezen op een andere dan door de havencommissie of de 

havenmeester toegewezen plaats. 

5.7. Aanvragen voor een ligplaats moeten worden ingediend op een daarvoor bestemd formulier, 

dat verkrijgbaar is bij de secretaris en de havenmeester. De aanvragen worden ingeschreven 

op een wachtlijst die in het clubschip ter inzage ligt. 

5.8. Om een ligplaats toegewezen te krijgen moet men lid zijn van de WVS en eigenaar van het 

vaartuig waarvoor de ligplaats wordt toegewezen. Dit dient men op verzoek aan te tonen. Bij 

twijfel over de eigendom van een vaartuig, wordt de bestendig gebruiker van het vaartuig als 

eigenaar aangemerkt, tenzij deze bloed- of aanverwant in de eerste graad van de eigenaar is. 

5.9. Per lid kan slechts 1 ligplaats worden toegewezen. 2 Ligplaatsen is alleen toegestaan als de 

ene ligplaats groter is dan 5,30 m en de andere ligplaats kleiner is dan 5,30 m. 

5.10. Iemand die een ligplaats krijgt toegewezen, heeft 1 zomerseizoen optie op de toegewezen 

plaats. Wordt de plaats bij de aanvang van het eerstvolgende zomerseizoen niet benut, dan 

komt de toewijzing te vervallen en wordt de aanvraag weer boven aan de betreffende wachtlijst 

geplaatst. Als van de optiemogelijkheid gebruik wordt gemaakt, is over het betreffende seizoen 

geen liggeld verschuldigd. 

5.11. Iemand die een zomerseizoen geen gebruik van de toegewezen ligplaats maakt, moet dit vòòr 

de aanvang van het seizoen schriftelijk melden aan de havencommissie. Hij/Zij houdt dan het 

betreffende zomerseizoen optie op de ligplaats. Wordt de plaats bij de aanvang van het 

eerstvolgende zomerseizoen niet benut, dan komt de toegewezen ligplaats te vervallen, tenzij 

sprake is van bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur. Betrokkene 

kan dan op zijn/haar schriftelijk verzoek boven aan de betreffende wachtlijst worden geplaatst. 

Als van de optiemogelijkheid gebruik wordt gemaakt, is over het betreffende seizoen geen 

liggeld verschuldigd. 

5.12. Iemand die met zijn/haar vaartuig een ligplaats voor langer dan 3 dagen verlaat moet dit 

mededelen aan de havenmeester (bij zijn afwezigheid door middel van een briefje in de 

brievenbus bij het clubschip). Het tijdstip van terugkomst dient minimaal 3 dagen van tevoren 

aan de havenmeester gemeld te worden. 

5.13. De havencommissie en de havenmeester kunnen ligplaatsen die tijdelijk niet gebruikt worden, 

aan anderen in gebruik geven. 

5.14. Iedere eigenaar van een vaartuig dat in de haven ligt, is verplicht er voor te zorgen dat zijn/haar 

vaartuig niet aan buitengewone lekkage onderhevig is en hemelwater tijdig wordt verwijderd. Bij 

buitengewone lekkage kan een vaartuig op kosten van de eigenaar worden leeggepompt en/of 

op de wal worden geplaatst. 

WINTERBERGING 

 

6.1. Gedurende het winterseizoen kunnen vaartuigen tot een maximum gewicht van 10 ton op het 

winterbergingsterrein worden geplaatst. Alle gebruikers van de winterberging dienen verzekerd 

te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Op verzoek van het bestuur dient dit bij de aanvraag 

te worden aangetoond. 
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6.2. Aanvragen voor een plaats in de winterberging (op het terrein of in de haven) moeten worden 
ingediend op een daarvoor bestemd formulier dat jaarlijks in het clubblad wordt opgenomen. 

 

 

6.3. Bij een te groot aanbod vindt toewijzing door middel van loting plaats. Om mee te doen aan de 

loting moet men minimaal 1 jaar lid zijn. Leden die uitgeloot worden, komen bij de 

eerstvolgende winterberging als eersten in aanmerking. 

6.4. Tijdens het op de wal plaatsen en het te water laten dient per vaartuig gedurende de gehele 

dag minimaal 1 persoon mee te werken onder leiding van een door de technische commissie 

aangewezen ploegleider. 

6.5. Verbouwingen en afbouw van casco's dienen op het aanmeldingsformulier gemeld te worden, 

zodat hier bij de indeling rekening mee gehouden kan worden. Over kosten in verband met 

stroomgebruik dient vooraf overleg te worden gevoerd met de technische commissie. 

6.6. Bij alle werkzaamheden op het winterbergingsterrein dient, om schade aan omliggende 

vaartuigen (door bijvoorbeeld staalslijpsel en haren van roestborstels) te voorkomen, voor een 

deugdelijke afscherming te worden gezorgd. 

6.7. Tot en met 4 weken na de laatste tewaterlating is er gelegenheid voor "knippen en scheren". 

6.8. Tijdens het zomerseizoen is er alleen gelegenheid tot tussentijds hellingen voor noodzakelijke 

reparaties. 

6.9. Alleen door het bestuur aangewezen personen mogen de lier bedienen. 

ALGEMENE GEDRAGSREGELS/MILIEU 

 

7.1. Het is verboden in en nabij de jachthavens zodanig te varen dat andere vaartuigen daarvan 

hinder ondervinden. 

7.2. Het is verboden in de havens en op de terreinen van de vereniging op een zodanige wijze 

werkzaamheden uit te voeren dat schade aan eigendommen van de vereniging of andere leden 

ontstaan. 

7.3. Het is verboden zich in de havens en op de terreinen van de vereniging te gedragen in strijd 

met de openbare orde en met de gangbare normen van fatsoen. 

7.4. Het is verboden goederen op de steigers van de vereniging achter te laten. 

7.5. Het is verboden de havens en terreinen van de vereniging te verontreinigen. Bij onderhoud en 

reparatiewerkzaamheden dienen alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te worden 

getroffen om verontreiniging van de bodem en/of het oppervlaktewater te voorkomen. Bij het 

schrappen, schuren en schilderen moeten het schrapsel en verfresten met een zeil worden 

opgevangen. 

7.6. Machinaal schuren is alleen toegestaan met mechanische afzuiging waarbij het vrijkomende 

schuurstof in een stofzak wordt opgevangen. 

7.7. Gebruikers van het winterbergingsterrein dienen onderhoudsmiddelen zoals verf, 

verdunningsmiddelen, kwasten e.d. en afvalstoffen in of op hun boot te bewaren. Het is niet 

toegestaan onderhoudsmiddelen en/of afvalstoffen onder de boot te bewaren, tenzij 

maatregelen zijn genomen om verontreiniging van de bodem en/of het oppervlaktewater te 

voorkomen. 

7.8. Gemorste gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen of brandbare vloeistoffen moeten direct 

worden opgeruimd. 

7.9 Afvalstoffen (niet zijnde chemische afvalstoffen) dienen in de daarvoor geplaatste container 

gedeponeerd te worden. Klein chemisch afval zoals afgewerkte olie, bilge, verfrestanten en 

dergelijke dienen de leden zelf bij het gemeentedepot in te leveren. 

7.10. Het afspuiten van het onderwaterschip met hoge druk is alleen toegestaan boven de daarvoor 

ingerichte afspuitplaats. 

7.11. Het is verboden chemische toiletten te legen in het oppervlaktewater of in de toiletten van de 

jachthaven. 

7.12. Het is verboden brandstof te tanken zonder beschermende maatregelen tegen morsen. 
7.13. Werkzaamheden die veel lawaai veroorzaken, zoals slijpen, timmeren, enz. dienen zoveel 

mogelijk beperkt te worden en mogen alleen verricht worden op maandag tot en met zaterdag 
tussen 09.00 en 20.00 uur. 

7.14. Het is verboden leidingwater van de vereniging te gebruiken voor dekspoelen. 
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7.15. Het is verboden vaartuigen elektrisch te verwarmen met behulp van stroom van de vereniging. 

 

 

 

7.16. Het is verboden op de steigers vaste elektra-aansluitingen aan te leggen. Verlengsnoeren 

dienen aan de geldende elektriciteitsnormen te voldoen. 

7.17. Bij calamiteiten dient meteen de havenmeester en/of het bestuur te worden geïnformeerd. 

7.18. Indien aan de vereniging sancties worden opgelegd omdat door een of meerdere leden of 

gebruikers van de havens of het winterbergingsterrein niet aan de geldende milieuvoorschriften 

wordt voldaan (bijvoorbeeld in de vorm van een geldboete of een dwangsom), zullen de kosten 

hiervan worden verhaald op degene die de voorschriften heeft overtreden. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

 

8.1. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel van 

leden en andere bezoekers, ontstaan door welke oorzaak dan ook, tenzij een en ander te wijten 

valt aan grove schuld van de vereniging of van personen die in opdracht van de vereniging 

werkzaamheden uitvoeren. 

8.2. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van leden. 

8.3. De vaartuigen en andere eigendommen van de leden worden niet door de vereniging tegen 

brandschade en/of andere schade verzekerd. Dit behoort door de eigenaren te gebeuren, 

vooral wat betreft de wettelijke aansprakelijkheid. 

8.4. Een lid dat met zijn/haar vaartuig of anderszins schade veroorzaakt aan eigendommen van de 

vereniging, dient de aangerichte schade binnen 30 dagen te (laten) herstellen. Bij in gebreke 

blijven hiervan kan het bestuur hierin voorzien op zijn/haar kosten. 

SLOTBEPALINGEN 

 

9.1. Leden die klachten hebben, kunnen zich schriftelijk wenden tot het bestuur. 

9.2. In de gevallen waarin een artikel van dit reglement voor verschillende uitleg vatbaar is en in 
gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

 

 

Dit huishoudelijk reglement is voor het laatst gewijzigd tijdens de algemene ledenvergadering van 31 

mei 2021. 

 
 


