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Inleiding:
Dit reglement is een aanvulling op de statuten, goedgekeurd door het bestuur van Watersport
Vereniging Biddinghuizen en kan te allen tijde gewijzigd worden.
Elk lid, en zijn meevarende gezinsleden, wordt veronderstelt de inhoud van het havenreglement te
kennen. Deze aanvullende voorschriften moeten een effectiever beheer van de vereniging mogelijk
maken. Het bestuur en de leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk om tot dit doel te komen, waarbij
het bestuur een corrigerende functie heeft.
De leden behandelen elkaar te allen tijde met respect, zowel binnen als buiten het haventerrein.

Begripsbepaling:
1. Dit havenreglement geldt voor het gehele haventerrein bestaande uit de haven, de
bijbehorende parkeer- en andere terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen.
2. Bestuur: het bestuur van Watersport Vereniging Biddinghuizen. Het bestuur draagt de
verantwoordelijkheid over de jachthaven, gebouwen en eigendommen van de vereniging.
3. Havencommissaris: functionaris aangesteld door het bestuur voor toezicht op het gebruik en
onderhoud van het haventerrein.
4. Havenmeester: functionaris aangesteld door het bestuur die is belast met het uitvoeren van
beheer-en toezicht taken op het haventerrein. Deze functie kan samengaan met
kantinebeheerder.
5. Lid/ leden: lid/ leden van Watersport Vereniging Biddinghuizen.
6. Aspirant-lid: aankomend lid van de vereniging. Na een jaar besluiten bestuur en/of
havencommissaris of het lidmaatschap kan worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap.

Ligplaatsen:
1. Alleen leden en aspirant-leden komen in aanmerking voor toewijzing van een ligplaats.
2. Alle ligplaatsen, zowel op de wal als in het water, worden door de havencommissaris
toegewezen.
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3. Geen ligplaats zal worden verleend aan vaartuigen die door uiterlijk en/of staat van
onderhoud bezwaren zouden kunnen opleveren. Dit ter beoordeling van de
havencommissaris en/of het bestuur.
4. Houders van een ligplaats dienen er voor zorg te dragen dat het aan hen toebehorende
vaartuig in een goede staat van onderhoud verkeert en er naar de geldende normen
toonbaar uitziet. Dit ter beoordeling van het bestuur of havencommissaris.
5. De jachthaven is geschikt voor boten met een maximale lengte van 10,50 meter.
6. 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.
7. De havencommissaris is verantwoordelijk voor de indeling van de beschikbare ligplaatsen in
de jachthaven, voor zover mogelijk zal hij bij de indeling rekening houden met eventuele
wensen. In geval van een blijvend geschil over de ligplaats indeling kan schriftelijk bezwaar
worden gemaakt bij het bestuur. Het bestuur zal op zo kort mogelijke termijn schriftelijk een
bindende uitspraak doen.
8. De passantensteiger wordt in de zomerperiode vrij gehouden voor passanten. Leden mogen
er alleen aanmeren voor het laden en lossen van hun boot. Dit voor een minimale tijdsduur
(maximaal 2 uur). Tussen 1 september en 1 april (winterperiode) mogen leden alleen hun
vaartuig aanmeren aan de passantensteiger na overleg en met toestemming van de
havenmeester/havencommissaris.
9. Niemand kan recht doen gelden op een bepaalde ligplaats in het water of op de wal.
10. Het is leden niet toegestaan, op eigen gelegenheid, toegewezen ligplaatsen aan anderen
over te doen of te ruilen. Dergelijke transacties worden door het bestuur niet erkend. Bij
verkoop van een vaartuig is het niet vanzelfsprekend dat de koper ook een ligplaats krijgt
toegewezen in de haven.
11. De leden zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van de hen toegewezen steiger en
vingerpier. (uitwerpselen eenden en aangroei aan/op de steigers)
12. In uitzonderlijke gevallen mag alleen met toestemming van de
havenmeester/havencommissaris tijdelijk van een andere ligplaats gebruik gemaakt worden.
13. De hellingplaats mag uitsluitend in overleg met de havenmeester/ havencommissaris worden
gebruikt
14. Het is leden toegestaan zich te laten vergezellen door 1 á 2 gasten op het haventerrein. Het
lid is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn gasten.
15. Leden en passanten zijn verplicht op de eerste aanwijzing van het bestuur en/of de
havencommissaris/ havenmeester hun vaartuig op de aangewezen plaats af te meren.
16. In de vakantieperiode kan de havenmeester een aan leden toegewezen ligplaats in de haven
toewijzen aan passanten bij een langdurige afwezigheid van het lid. Leden melden
afwezigheid langer dan 3 dagen bij de havenmeester.
17. Passanten kunnen tegen vergoeding in de jachthaven aan de passantensteiger of op een
door de havenmeester aangewezen plaats ligplaats krijgen en gebruik maken van de
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18.

19.

20.
21.
22.
23.

aanwezige faciliteiten. Zij dienen zich onmiddellijk na aankomst te melden bij de
havencommissaris/havenmeester en zijn aanwijzingen stipt op te volgen.
Het afmeren van een bij- of volgboot in de box is alleen toegestaan indien deze in de davids
hangt, onder voorwaarde dat de bij-of volgboot de doorvaart en het manoeuvreren van
andere vaartuigen niet belemmert.
Iedere eigenaar is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd
en wel zodanig dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steigers of palen, met gebruik making
van de nodige stootwillen en landvasten. Deze dienen in goede staat te zijn en van de juiste
afmeting. Het vaartuig of onderdelen daarvan mogen niet over de steiger uitsteken. De
havenmeester/havencommissaris kan, indien de eigenaar op dit punt in gebreke is en blijft,
de naar zijn mening nodige voorzieningen treffen op kosten van de eigenaar.
Elektriciteitskasten en lantaarnpalen mogen niet worden gebruikt om landvasten aan te
bevestigen.
Bij het wegvaren van de ligplaats mogen achterblijvende landvasten en stootkussens geen
gevaar voor medewatersporters vormen.
De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met motor is verplicht er zorg voor te dragen dat
zich steeds een goed werkend, doelmatig brandblusapparaat aan boord bevindt.
Gasflessen dienen afgesloten te zijn bij het verlaten van het schip.

Opzeggen van een ligplaats door een lid:
1. Opzegging van de huur van een ligplaats door het lid kan op elk moment schriftelijk bij het
secretaraat geschieden met in acht neming van een opzegtermijn van één maand. Er wordt
geen restitutie van liggeld gegeven over de te veel betaalde havengelden.

Opzeggen van een lidmaatschap/ligplaats door het bestuur:
Het bestuur kan aan een lid (na schriftelijke waarschuwing) de huur van zijn ligplaats opzeggen,
onder meer indien de volgende gevallen zich voordoen:
1. Indien het lid zich niet houdt aan wetten, verordeningen, alsmede de bepalingen van de
statuten, het huishoudelijk reglement, het havenreglement en wettig genomen
bestuursbesluiten van Watersport Vereniging Biddinghuizen.
2. Indien door het lid door grove schuld schade veroorzaakt wordt aan de eigendommen van de
vereniging, van leden of gasten.
3. Indien een lid door zijn gedrag de goede naam van de vereniging in opspraak brengt.
4. Indien het vaartuig van het lid niet WA-verzekerd is. 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.
5. Indien het lid de door het bestuur gestuurde nota’s, ook na herinnering, niet voldoet binnen
de daarvoor gestelde termijn.
Het bestuur zal het lid per aangetekend schrijven mededeling doen van de opzegging van de
toegewezen ligplaats en lidmaatschap zonder opgave van reden.

Winterstalling/hellingen:
Vaartuigen kunnen voor onderhoud/winterstalling op het parkeerterrein opgesteld worden volgens
een indelingsplan en op aanwijzingen van de hellingcommissie, eventueel in samenspraak met de
havencommissaris. Gedurende de winterberging op de wal is de havenmeester/havencommissaris
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verantwoordelijk voor zowel de veiligheid alsmede het milieu en dienen zijn aanwijzingen stipt te
worden opgevolgd.
Het is de eigenaar van een vaartuig, dat zich op de kant bevindt, toegestaan om eventueel met
behulp van derden, aan zijn vaartuig werkzaamheden te verrichten. De eigenaar blijft
verantwoordelijk voor de door derden (op zijn verzoek) uitgevoerde werkzaamheden. Hierbij dienen
onder meer de volgende bepalingen in acht te worden genomen:
1. Winterstalling is mogelijk vanaf het tweede weekend in oktober tot het tweede weekend in
april. Afhankelijk van het weer kunnen deze streefdata veranderen.
2. Vaartuigen worden alleen uit het water gehaald als de helling is aangevraagd en het
hellinggeld is betaald.
3. Alle maatregelen en voorzieningen, welke in verband met het milieu moeten worden
getroffen dienen in acht te worden genomen. De eigenaar dient zelf een zeil te leggen
(groter dan de werklocatie) bij werkzaamheden aan de boot ter voorkoming van
milieuschade en deze na iedere werkdag op deugdelijke wijze te verwijderen en af te voeren.
Dit geldt tevens voor gebruikte materialen. Eventuele boetes voor het niet naleven van
milieuregels zijn voor rekening van de eigenaar van het vaartuig.
4. Afspuiten is alleen toegestaan op de afspuitplaats. Afspuiten op de winterstallingsplaats is
niet toegestaan.
5. Booteigenaren zijn zelf (of een door hem aangewezen vervanger) aanwezig bij het hellingen
van zijn vaartuig. Zij kunnen dan ook aanwijzen waar de bokken geplaatst moeten worden
i.v.m. spanten.
6. Bokken, steunen en andere voorzieningen om het vaartuig veilig in de winterstalling te
plaatsen mogen onder geen enkele voorwaarde zelf worden veranderd of verplaatst. De
eigenaar dient, indien dit toch gewenst is, hierover contact op te nemen met de
havencommissaris of hellingcommissie.
7. Booteigenaren voeren zelf bokken, stempels en ander hellingmateriaal aan naar de plek van
winterstalling en retour naar opslag bij het te water gaan in het voorjaar.
8. Bij gebruik van schuurmachines is stofafzuiging/stofopvang verplicht.
9. Bij slijpen of gebruik van roterende roestborstels moeten alle slijpresten worden opgevangen
en werkzaamheden moeten worden verricht onder afscherming, zodat een andere boot geen
hinder hiervan ondervindt. Lassen en slijpen is alleen toegestaan op de plaats bij de
elektrameters met verbruikersmeter naast het clubgebouw.
10. Bij regen en sterke wind is schuren, slijpen en borstelen niet toegestaan. Dit ter beoordeling
van de havencommissaris/havenmeester.
11. Schuur- en slijpresten, alsmede verf, verdunner, kwasten etc. worden dagelijks na het
beëindigen van de werkzaamheden verzameld en afgevoerd volgens de geldende
milieuwetten.
12. Het is niet toegestaan losse onderdelen van het vaartuig of materialen nodig voor onderhoud
onder of rondom het vaartuig te plaatsen. Dit ter voorkoming van wegwaaien en het
veroorzaken van schade aan derden en hun vaartuig.
13. Gasflessen dienen voor het op de kant gaan van het vaartuig te worden verwijderd.
14. Tijdens de hellingperiode (vanaf het tweede weekend in oktober tot het tweede weekend in
april) is gebruik van de hellingplaats niet toegestaan voor niet-leden. Leden alleen na
toestemming van de havencommissaris/havenmeester. De havencommissaris/havenmeester
beheren de sleutel van het kettingslot op het toegangshek van de haven.
Zie voor verdere voorwaarden ook de voorwaarden van de hellingcommissie op de achterzijde van
het aanvraag formulier voor winterstalling.
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Gedragsregels:
1. De toegang tot de jachthaven is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te
melden bij de havenmeester/ havencommissaris.
2. De leden dienen onbelemmerd van de hen toegewezen ligplaats en havenfaciliteiten gebruik
te kunnen maken. Ieder lid kan bij de penningmeester tegen 25 euro borg een
toegangssleutel van de op het terrein aanwezige hekken verkrijgen en een tack voor toegang
tot het clubgebouw. Betaling van de borg geschied via een bankoverschrijving. Sleutels en
tack blijven eigendom van de vereniging en het is ten strengste verboden de sleutel/tack aan
derden (niet leden) over te gedragen /uit te lenen. Na beëindiging van het lidmaatschap zal
teruggave van de borg voor de sleutels geschieden door de penningmeester via een
bankoverschrijving.
3. Ieder lid wordt geacht de poorten van de toegangshekken naar de steigers af te sluiten.
Verlaat u als laatste het haventerrein of het clubgebouw, sluit deze dan goed af!
4. Een ieder zal zich stipt dienen te houden aan de aanwijzingen van het bestuur, de
havencommissaris of de havenmeester.
5. Men dient op het havencomplex orde, rust en zindelijkheid te betrachten. De veiligheid in
acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag of kleding aanstoot geeft.
6. Iedereen wordt geacht tussen 22.00 uur en 8.00 uur andermans nachtrust te respecteren en
geen onnodig lawaai te maken. Hierop kan een uitzondering toegestaan worden in
samenspraak met het bestuur voor b.v. feesten op het haventerrein.
7. Alle leden zijn verplicht het bestuur, of degene die namens het bestuur optreedt, zoveel
mogelijk steun te verlenen en respectvol te behandelen. Dit om de goede gang van zaken in
de haven te bevorderen.
8. Schade, die door leden of passanten wordt aangebracht of veroorzaakt aan eigendommen of
faciliteiten op het terrein van het havencomplex, is voor rekening van de betrokken
veroorzaker. De aangebrachte schade moet onmiddellijk worden gemeld bij het bestuur,
havencommissaris of havenmeester.
9. Elektriciteit is verkrijgbaar op de steigers bij de stroompalen door inworp van 50 eurocent.
Elektriciteit punten worden door de leden eerlijk verdeeld bij onvoldoende beschikbare
elektra punten. Continue elektriciteit is alleen te verkrijgen tijdens de winterstalling en alleen
op de paal op de las-plaats waar een elektrameter is gemonteerd zodat aan het eind van
werkzaamheden het elektraverbruik kan worden afgerekend bij de havenmeester. Wanneer
de eigenaar niet op het schip verblijft, dient bij afwezigheid de stekker uit het aansluitpunt te
worden verwijderd. De stroomsterkte op de steigers is beperkt tot 10 Ampère en met een
maximum verbruik van 1000 Watt.
10. Langdurige afwezigheid van een vaartuig in de haven moet worden gemeld bij de
havenmeester, zodat de box kan worden vrijgegeven voor passanten.
11. Honden en andere huisdieren mogen alleen kort aangelijnd op het haventerrein aanwezig
zijn onder geleide van een bevoegd persoon. Uitwerpselen van genoemde dieren moeten
door de begeleider worden opgeruimd.
12. In de haven dient voor noodgevallen een dreg, reddingsboei en werplijn aanwezig te zijn,
evenals blusapparatuur en een AED. Deze reddingsmiddelen dienen voor iedereen goed
toegankelijk te zijn en worden door de havencommissaris regelmatig op functioneren
gecontroleerd.
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13. Alle afval dient in de daarvoor bestemde container gedeponeerd te worden. De container is
uitsluitend bestemd voor huishoudelijk afval. Dus alles wat onder grofvuil en chemisch afval
valt dient u mee naar huis te nemen of af te geven op het recyclingperron in uw gemeente.
14. Voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden op het havencomplex doet de
havencommissie een beroep op de leden.
15. Werkzaamheden aan een vaartuig mogen alleen worden uitgevoerd met in acht neming van
de wettelijke milieu regels en na overleg met de havencommissaris/havenmeester. Men kan
een schuurmachine met stofafzuiging van de vereniging huren.
Het is verder NIET toegestaan:
1. In de haven sneller te varen dan 4km per uur.
2. Leiding water te gebruiken, anders dan voor drinkwater.
3. In de haven te zwemmen, spelevaren of vissen met een werphengel.
4. Audio- en visuele apparatuur zodanig af te stemmen dat anderen daar hinder van
ondervinden.
5. Aggregaten te gebruiken, daar waar het gebruik van elektriciteit van het net te verkrijgen is.
6. Boten in de haven van brandstof te voorzien.
7. Bilgewater in de haven te lozen. Dit is onder geen enkele voorwaarde toegestaan, ook niet
als het water schijnbaar olievrij is.
8. Las-, slijp- of schuurwerkzaamheden te verrichten, anders dan alleen na melding aan en met
goedvinden van de havenmeester/havencommissaris.
9. Voorzieningen aan eigendommen van de vereniging aan te brengen, anders dan het bestuur
heeft vastgesteld.
10. Het vaartuig zodanig af te meren, zodat uitstekende delen over de steiger steken.
11. Steigers en palen onnodig te belasten door de motor te laten draaien met aangedreven
schroef.
12. Vis- en volgboten zonder toestemming van de havencommissaris/havenmeester op de wal te
plaatsen.
13. Goederen en delen van vaartuigen op het terrein van het havencomplex achter te laten.
14. Obstakels (verlengsnoeren, opstapjes, fietsen, stoelen etc. ) op de steigers te plaatsen.
15. Fietsen op de loopbruggen naar de steigers te plaatsen.
16. Auto’s en andere voertuigen anders te parkeren dan op de daarvoor bedoelde
parkeerplaatsen. Men dient de in- en uitrit van de haven vrij te laten, op last van de
hulpverlenende instanties (ambulance/brandweer).
17. Auto’s mogen niet dusdanig worden geparkeerd dat in- en uitritten van de om de haven
liggende bedrijven en woonhuizen worden gehinderd bij in- en uitrijden.

Overtreding van wetten, verordeningen, statuten, haven- en huishoudelijk
reglement:
1. Geconstateerde gevaarlijke situaties dienen zo spoedig mogelijk aan de havenmeester/
havencommissaris of bestuur kenbaar te worden gemaakt.
2. Indien een lid van de vereniging één van de bepalingen genoemd in bovenstaande
reglementen overtreedt, kan het bestuur sancties opleggen.
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3. Indien door toedoen van een lid de vereniging aansprakelijk wordt gesteld voor een
milieuovertreding, zijn alle hieruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van de
veroorzaker. Het veroorzaken of constateren van een verontreiniging in de haven of op het
haventerrein dient direct gemeld te worden aan de havenmeester/havencommissaris of het
bestuur.

Naleving:
Het bestuur van de vereniging ziet toe op de juiste naleving van dit havenreglement.
Indien de leden op- of aanmerkingen hebben op dit havenreglement kunnen zij dit schriftelijk
kenbaar maken aan het bestuur.
Het bestuur, de havenmeester en de havencommissaris hebben de bevoegdheid personen en/of
zaken waarvan de aanwezigheid in de jachthaven of op/in de daarbij behorende terreinen en
opstallen hem in verband met orde en veiligheid in de jachthaven ongewenst voorkomen te (doen)
verwijderen.
Bij constatering van overtreding op één van bovengenoemde gedragsregels zijn bestuur,
havencommissaris en havenmeester bevoegd de overtreder op zijn overtreding te wijzen en hem te
manen de overtreding direct te beëindigen.
Wanneer binnen 48 uur na deze aanmaning de overtreding niet is beëindigd, kan het bestuur de
overtreder schriftelijk in kennis stellen van de overtreding en hem bevelen deze binnen 7 dagen te
beëindigen.
Het bestuur zal de overtreder tevens meedelen wat de gevolgen kunnen zijn bij voortduring en
herhaling van de overtreding. (Zie artikel 7 lid 1 van de statuten van de Watersport Vereniging
Biddinghuizen.)
In die gevallen waarin het havenreglement niet voorziet beslist het bestuur en zal indien noodzakelijk
een aanpassing van het havenreglement doorvoeren.

Sancties:
Wanneer een lid bij herhaling de reglementen en gedragsregels negeert kan het bestuur besluiten dit
lid zijn lidmaatschap te ontnemen en te sommeren zijn boot binnen 48 uur uit de haven te
verwijderen. Doet hij/zij dit niet dan zal het verwijderen van de boot door derden uitgevoerd worden
waarbij de kosten op de eigenaar van de boot zal worden verhaald. Het lid zal de toegang tot het
haventerrein worden ontzegd.

Biddinghuizen, oktober 2018.
Voorzitter: G. Veenstra
Secretaris: K. Verdijk
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