
Huishoudelijk Reglement van de Watersportvereniging Biddinghuizen

Art. 1   Lidmaatschap
De rechten en plichten van de leden zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging en de
daaruit voortvloeiende reglementen.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Art. 2 Toelating nieuwe leden
Alleen personen, in het bezit van een boot die voldoet aan de eisen van het havenreglement,
kunnen lid worden van de vereniging. Zij kunnen daartoe een schriftelijke aanvraag indienen
bij het bestuur. 
Het bestuur beslist tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering na de gedane aanvraag tot
lidmaatschap over de toelating.
Het bestuur kan de aanvraag tot lidmaatschap afwijzen zonder opgave van reden. Het bestuur
is tevens bevoegd tot het doorvoeren van een ledenstop.
Toetreding als  lid geschiedt voor een geheel verenigingsjaar.  Door de nieuw aangenomen
leden wordt eenmaal een entreebedrag betaald. 
Na  betaling,  van  de  door  de  penningmeester  gestuurde  rekening,  worden  ze  als  lid
geregistreerd en kunnen ze de hen toegewezen ligplaats innemen.

Art. 3 Vaststelling entreebedrag
De vaststelling van het entreebedrag is gebaseerd op de lengte van het vaartuig:

 Vaartuigen tussen de 4 meter en tot 8 meter: €100,--

 Vaartuigen vanaf 8 meter tot 10,50 meter: €200,--.
Het bestuur mag te allen tijde de afmetingen van een vaartuig controleren door nameting te
doen.
Het opmeten van een vaartuig geschiedt door het nemen van de totale lengte en de totale
breedte van het vaartuig: de totale lengte wordt gemeten in het langsscheepse middenvlak
tussen het voorste deel van het bovenste uiteinde van de voorsteven en het achterste deel van
de achtersteven of spiegel, met inbegrip van alle structurele en integrale delen van de romp,
waaronder  mede  begrepen  houten  en  metalen  voor-  en  achterstevens,  verschansingen,
permanente  berghouten  en  romp/dekverbindingen  en  met  uitzondering  van  rondhouten,
boegsprieten,  preekstoelen  aan  beide  einden  van  het  vaartuig,  voorstevenbeslag,  roeren,
buitenboordmotoren  of  buitenboordaandrijvingen  inclusief  bevestigingspunten,
zwemplateau’s en wegneembare stootranden. De totale breedte wordt gemeten op het breedste
moment van het vaartuig met uitzondering van wegneembare stootranden.

 Art. 4 Vaststelling verplichte bijdragen
1e. De jaarlijkse bijdrage, genoemd in artikel 9 van de statuten wordt onderverdeeld in:

a. een vast bedrag: contributiegeld 
b. een variabel bedrag: liggeld.

De  vaststelling  van  het  variabele  bedrag  is  gebaseerd  op  de  vermenigvuldiging  van  de
grootste lengte maal de grootste breedte van het vaartuig, maal de vierkante meterprijs, die
wordt vastgesteld door de ledenvergadering. 
2e. De ledenvergadering stelt de hoogte van de volgende bedragen vast:

a. vast bedrag: contributie
b. variabel bedrag: liggeld
c. entreebedrag
d. tarief elektriciteit / elektrometer palen
e. passantentarief
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f. tarief winterverblijf in het water en op de wal
g. tarief voor roei- en visboten
h. tarief voor het gebruik van de trailerhelling
i. tarief voor het plaatsen van de bijboten op de wal
j. tarief werkplicht geld

 Art. 5 Betalingen
a. Wanneer voor 1 december van het lopende verenigingsjaar, het lidmaatschap voor het

komende jaar,  niet  op de manier  als  bedoeld in  artikel  7 lid  3 van de Statuten  is
opgezegd,  wordt  het  lidmaatschap  geacht  stilzwijgend  voor  het  komende
verenigingsjaar  te  zijn  verlengd  en  is  het  lid  verplicht  zijn  daaruit  voortvloeiende
financiële verplichtingen ten aanzien van de vereniging te voldoen. 

b. De jaarlijkse bijdragen, genoemd in artikel 4 onder 1e van dit reglement, dienen voor 1
februari van elk jaar te zijn voldaan. De penningmeester stuurt tijdig voor deze datum
een nota aan de leden. 
Indien  de  nota  niet  binnen  de  gestelde  termijn  wordt  betaald  dan  zal  de
penningmeester een herinnering versturen aan het desbetreffende lid met het verzoek
om  alsnog  binnen  14  dagen  de  nota  te  voldoen.  Op  deze  nota  is  tevens  de
aankondiging te lezen van de wettelijk toegestane verhoging van 15% van de nota bij
een eventuele 2e herinnering.
Bij  wederom  geen  betaling  zal  een  derde  nota  door  de  penningmeester  aan
desbetreffend lid worden gestuurd met daarin een laatste aanmaning. Het bedrag van
de nota zal zijn verhoogd met 15%.
Is binnen 14 dagen deze laatste aanmaning wederom niet betaald, dan zal het bestuur
overgaan tot het uit handen geven van de nota aan een incasso bureau. De kosten van
het incasso bureau komen voor rekening van het niet betalende lid. 

c. De leden  dienen alle  andere  van het  bestuur  van de  vereniging  ontvangen nota’s,
binnen een maand na de verzenddatum te voldoen op de manier als welke op de nota
wordt aangegeven.

d. Al  betaalde  jaarlijkse  bijdragen  als  bedoeld  in  artikel  4  ten  1e van  dit  reglement
worden niet terugbetaald. 

e. In het jaar van de aanmelding betaalt  het lid het vaste bedrag en het entreebedrag
volledig. Wordt de nota niet binnen de gestelde termijn betaald, dan zal de inschrijving
als  lid  van  de  vereniging  vervallen  en  moet  het  vaartuig  uit  de  haven  worden
verwijderd. 

f. In het jaar van aanmelding wordt het variabel bedrag berekend vanaf het kwartaal,
waarin  de  aanmelding  plaats  vindt,  waarbij  het  kwartaal  van  aanmelding  volledig
wordt berekend. 

Art. 6 Wijzigingen van gegevens
Het lid is verplicht om elke wijziging met betrekking tot de gegevens/verzekeringswijzigingen
van het vaartuig of het adres/telefoonnummer  van de eigenaar, binnen 14 dagen schriftelijk
bij de secretaris te melden.
Het bestuur heeft het recht de gegevens van het vaartuig bij de eigenaar te controleren. 

Art. 7 Verwijdering van vaartuigen van ex-leden 
De  verenigingshaven  is  bestemd  voor  de  leden  van  de  vereniging.  Indien  een  lid  op
rechtmatige manier van de ledenlijst is afgevoerd en deze desondanks zijn vaartuig niet uit de
haven heeft verwijderd, binnen 14 dagen na het einde van het lidmaatschap, is het bestuur
bevoegd het  vaartuig  te  (doen) verwijderen uit  de haven.  De kosten welke  uit  deze actie
kunnen voortvloeien komen voor rekening van de eigenaar  van het vaartuig.  Het bestuur,
noch de vereniging kunnen voor de kosten welke voortvloeien uit deze actie, aansprakelijk
worden gesteld.
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Art. 8 Gebruik boxen

a. De boxen in de haven kunnen uitsluitend aan de leden van de Watersport Vereniging
Biddinghuizen  worden  toegewezen.  De  toewijzing  geschiedt  door  de
havencommissaris en/of het bestuur.

b. Het is een lid verboden de aan hem toegewezen box onder te verhuren.

c. Aan het feit dat een vaartuig van een lid al lange tijd in dezelfde box ligt, kan geen
enkel recht ontleend worden,

d. Boxen welke een bepaalde tijd niet gebruikt worden, mogen door het bestuur verhuurd
worden. De daaruit voortvloeiende baten komen ten gunste van de vereniging. Leden 
melden afwezigheid langer dan 3 dagen bij de havenmeester.

e. Onder geen enkele omstandigheid is het de leden toegestaan hun vaartuig te verkopen
met het recht van gebruik van de box.

f. Verkochte vaartuigen dienen binnen 14 dagen na verkoop uit de haven verwijderd te
worden.  In  het  geval  dat  de nieuwe eigenaar  al  lid  is  van de  vereniging,  kan het
bestuur van deze regel afwijken en kan de havencommissaris en/of het bestuur het lid
een (andere) ligplaats toewijzen.

Zie voor verdere ligplaatsbepalingen het havenreglement.

Art. 9 Verzekering
Elk vaartuig, dat door een motor wordt voortbewogen en dat van de haven gebruik maakt,
dient tenminste tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd. Ieder lid dient jaarlijks
een kopie van het verzekeringsbewijs bij het secretariaat in te leveren. Het bestuur kan op elk
moment de verzekeringspapieren van het vaartuig van de leden ter controle opvragen.

Art. 10 Trailerhelling
Een  ieder  kan  gebruik  maken  van  de  trailerhelling,  na  overleg  met  de
havenmeester/havencommissaris. Niet leden betalen voor het gebruik van de trailerhelling.

Art. 11 Onderhoud vaartuigen
Eigenaren  van  de  in  de  haven  liggende  vaartuigen  zijn  verplicht  hun  vaartuig  in  een
aanvaardbare staat van onderhoud te houden. Dit ter beoordeling van het bestuur en/of de
havencommissaris. Wanneer een eigenaar zich hier niet aan houdt, is het bestuur bevoegd de
eigenaar  per  aangetekend  schrijven te  sommeren  binnen een  maand na ontvangst  van  dit
schrijven een aanvang te maken met de noodzakelijke werkzaamheden.
Wanneer binnen een maand niet aan deze sommatie wordt voldaan, is het bestuur bevoegd het
betrokken vaartuig uit de haven te verwijderen en elders naar eigen goeddunken op te slaan.
Alle kosten welke voortvloeien uit de actie die het bestuur volgens bovenstaande onderneemt,
komen ten laste van de eigenaar van het vaartuig. Royement van het lid volgt.
Uit het stipt nakomen van de financiële verplichtingen van de eigenaar ten opzichte van de
vereniging, mag niet worden afgeleid dat er vrijwaring plaats vindt van het gestelde in dit
artikel.

Art. 12 Bestuur – Kandidaatstelling
Een voordracht tot kandidaatstelling, door een groep leden als genoemd in artikel 11 lid 2 van
de Statuten, dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.
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Art. 13 Rooster van aftreden
Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. 
In 2019 treedt af: 1 bestuurslid
In 2020 treden af: 2 bestuursleden
In 2021 treden af: 2 bestuursleden  enz. enz.

Art.14 Bestuursvergadering
Het bestuur vergadert zo vaak als dat voor de vereniging noodzakelijk is. De noodzakelijkheid
kan door de meerderheid van het bestuur worden bepaald. Indien een meerderheid van het
bestuur aanwezig is, kunnen geldige besluiten worden genomen. Van de vergadering worden
notulen gemaakt en voor de leden belangrijke besluiten worden openbaar gemaakt.
In  spoedgevallen  kan,  indien  het  niet  mogelijk  is  het  gehele  bestuur  te  raadplegen,  een
afvaardiging van het  bestuur beslissingen nemen.  In de eerstvolgende bestuursvergadering
worden de overige leden op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

Art. 15 Beëindiging bestuursfunctie 
Wanneer  een  bestuurslid  zijn  bestuurdersfunctie  beëindigd  of  wordt  geschorst,  is  deze
verplicht de aan de functie verbonden bescheiden en voorwerpen, welke het eigendom van de
vereniging zijn, binnen 14 dagen na beëindiging of schorsing in te leveren bij het bestuur.

Art. 16 Vergaderingen
Voorstellen, welke staande de ledenvergadering mondeling worden ingediend, kunnen door
het bestuur in stemming worden gebracht, tenzij tenminste één derde deel van de aanwezige
stemgerechtigde leden zich hiertegen verzet.

Art. 17 Machtiging
De stemgerechtigde als bedoeld in artikel 17 lid 5 van de Statuten is verplicht om het bestuur
in kennis te stellen van het feit dat hij ook voor anderen stemt. Het bestuur  geeft de mogelijke
volmacht stemmen aan op de presentatielijst van desbetreffende vergadering. Leden kunnen
zich niet beroepen op het niet aanwezig zijn bij een besluitende vergadering. Ieder lid kan
voor maximaal 3 leden een volmacht stem uitbrengen.

Art. 18 Algemene bepalingen -  Toestemming
De goedkeuring  voor  aanschaffing  van  goederen,  als  bedoeld  in  artikel  14  lid  4  van  de
statuten, zal niet telkens vereist zijn, wanneer het bestuur tussen twee algemene vergaderingen
moet overgaan tot het aanschaffen van goederen/diensten ten bedrage van ten hoogste €1000,-
per gebeurtenis.   Het bestuur beslist hierover met meerderheid van stemmen.

Art. 19 Lidmaatschap overgang na overlijden
Wanneer  een  lid  komt  te  overlijden,  kan  het  lidmaatschap  zonder  verdere  financiële
verplichtingen op verzoek van de nog in leven zijnde echtgeno(o)t(e) / partner op zijn/haar
naam overgaan.  Hij/zij  dient  daartoe  binnen  drie  maanden  na  overlijden  een  schriftelijke
mededeling aan de secretaris te doen.

Art. 20 Aansprakelijkheid
De  vereniging  aanvaardt  op  generlei  wijze  vorm  van  aansprakelijkheid  ten  aanzien  van
schade, toegebracht door of aan vaartuigen en /of goederen, welke in de haven aanwezig zijn
en welke niet het eigendom van de vereniging zijn. De aansprakelijkheid blijft berusten bij de
eigenaar van het goed en/of de veroorzaker van de schade.
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Art. 21 Onkostenvergoeding 
De algemene vergadering kan bepalen dat aan leden van het bestuur een vergoeding wordt
toegekend voor kosten, welke voor de vereniging worden gemaakt.

Art. 22 Beroep
Tegen beslissingen van een commissie, die benoemd zijn overeenkomstig artikel 14 lid 3 van
de Statuten staat beroep open bij het bestuur.
Tegen beslissingen van het bestuur staat beroep open bij de algemene vergadering.
Een  beroep  dient  schriftelijk  aanhangig  te  worden  gemaakt  bij  de  secretaris.  Een
beroepsschrift tegen een commissie dient de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld te
worden.
Een  beroepsschrift  tegen  het  bestuur  dient  binnen  3  maanden  na  indiening  in  een
ledenvergadering behandeld te worden.
Een beroepsschrift dient binnen een maand na het incident ingediend te worden.

Art. 23 Zelfwerkzaamheid
Diverse  onderhoudswerkzaamheden  aan  de  haven  en  op  het  haventerrein  geplaatste
accommodaties, zullen door de leden zelf uitgevoerd worden.
Elk lid is verplicht om naar eigen vermogen hieraan mee te werken.
De uit  te  voeren  werkzaamheden  worden door  de  havencommissaris,  in  overleg  met  het
bestuur bepaald en verdeeld.
Voor het uitvoeren van werkzaamheden kunnen alle leden door de havencommissie benaderd
worden.
Van ieder lid wordt verwacht 2 x 3,5 uur te komen werken. Op 4 zaterdagen per jaar (in mei,
juni,  september  en oktober)  zal  een  werkdag worden georganiseerd.  Inschrijving  voor  de
werkplicht dagen geschiedt via een inschrijfformulier bij het Ketelbinkie van november. 
Een lid mag een vervanger voor de werkplicht sturen en is verplicht dit bij inschrijving van
werkplicht te melden.
Ook is het mogelijk de werkplicht af te kopen: voor ieder dagdeel (=3,5uur) zal een bedrag
van € 50,-- euro moeten worden betaald. 
Bij  niet  inleveren  van  het  inschrijfformulier  voor  werkplicht  wordt  er  €100,--  bij  de
jaarrekening opgeteld. 

Art.24 Het clubgebouw.

a. Het clubgebouw is beveiligd d.m.v. een magnetisch slot. Ieder lid kan eenmalig
een  tack aanschaffen tegen betaling van een borgsom. De tack is strikt persoonlijk
en mag niet  worden uitgeleend. De tack blijft eigendom van de vereniging. Bij
overtreding  zal  de  tack  geblokkeerd  worden  en  door  het  bestuur  worden
teruggenomen.

b. In het clubgebouw mag niet worden gerookt.

c. In het clubgebouw en op het terras mag alleen zwak alcoholische drank worden
genuttigd.

d. Het clubgebouw kan niet worden gebruikt voor feesten van, door of voor leden.

e. Het  clubgebouw  dient  door  de  leden  schoon,  opgeruimd  en  netjes  te  worden
gehouden.

f. In  het  clubgebouw  mag  niets  worden  neergezet,  opgehangen,  geschilderd  of
veranderd, dan na toestemming van het bestuur.
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g. Voor het  beheer  en  onderhoud van het  gebouw kan het  bestuur  een beheerder
aanstellen.

h. Het bestuur stelt voor de beheerder een taakomschrijving op.

i. De beheerder bezoekt, op verzoek van het bestuur, de bestuursvergadering.

Art. 25 Slotbepaling

a. In alle gevallen waarin verschil van mening of twijfel bestaat over de zin of toepassing
van enig artikel van dit reglement en in de gevallen waarin het niet voorziet, beslist het
bestuur.

b. Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht bij besluit van een
algemene vergadering, dat met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
moet zijn genomen.

c. Aan echtgeno(o)te(n), c.q. partners van leden, welke staan ingeschreven in het register
als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Statuten worden eveneens de rechten als bedoeld
in artikel 17 lid 1 en 3 van de Statuten toegekend.

Vastgesteld tijdens de ledenvergadering, gehouden op: 17-11-2018 te Biddinghuizen.

De voorzitter De secretaris,
G.Veenstra K.C.M Verdijk

6


	Art. 4 Vaststelling verplichte bijdragen
	Art. 5 Betalingen
	Art. 6 Wijzigingen van gegevens
	Art. 7 Verwijdering van vaartuigen van ex-leden



