Watersportvereniging De Kreupel

HAVENREGLEMENT
op grond van artikel 23 van de statuten
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van 4 november 2022 te Andijk.
Alle eerdere uitgaven van het Havenreglement zijn hiermee vervallen.
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Artikel 1: Begripsbepalingen en definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
bestuur
bestuur als bedoeld in de Statuten;
afmeting van de ligplaats de afmeting volgens de HISWA-normen en conform de tekening voor de
aanleg van de steigers;
breedte van de ligplaats
de breedte gemeten van hart paal tot hart paal;
breedte van het vaartuig breedte "over alles", inclusief zijzwaarden en/of andere uitstekende delen;
haven
de door de vereniging beheerde en geëxploiteerde oude Buurtjeshaven
met alle bijbehorende terreinen en alle daarop en/of daarin aanwezige
bouwwerken en voorzieningen;
havenbeheerder
havenbeheerder als bedoeld in het Huishoudelijk Reglement;
Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement op grond van artikel 23 van de statuten;
lengte van de ligplaats
lengte gemeten van buitenkant paal tot aan de steiger;
lengte van het vaartuig
lengte "over alles", inclusief niet in te nemen boegspriet en aangehangen
roer en/of andere uitstekende delen;
lid
lid als bedoeld in het Huishoudelijk Reglement;
ligplaats
permanente ligplaats in het water of op het terrein van de jachthaven
ligplaatshouder
houder van een ligplaats;
passant
schipper, niet zijnde ligplaatshouder die met zijn vaartuig, eventuele
bemanning en eventuele gasten in de haven verblijft;
plezierjacht
vaartuig bestemd voor sport of vrijetijdsbesteding door de eigenaar;
Regio Westfriesland
Regio Westfriesland als bedoeld in het Huishoudelijk Reglement;
commerciële doeleinden andere doeleinden dan voor sport of vrijetijdsbesteding door de eigenaar
schipper
schipper als bedoeld in het BPR;
vereniging
Watersportvereniging De Kreupel;
winterligplaats
ligplaats in het water of op het terrein van de jachthaven, anders dan het
winterstallingsterrein, gedurende de periode van 1 oktober tot 1 mei;
winterligplaatshouder
houder van een winterligplaats;
winterstallingplaats
plaats op het winterstallingsterrein van de jachthaven, gedurende de
periode van 1 oktober tot 1 mei;
winterstallingplaatshouder houder van een winterstallingplaats
woonschip
vaartuig waarop gedurende langer dan 4 weken wordt verbleven anders
dan ten behoeve van sport of vrijetijdsbesteding;
zwerfplek
ligplaats in het water van de jachthaven , op een door de dienstdoende
havenmeester te bepalen, variërende plaats.
Artikel 2: Beheer en exploitatie
2.1

De vereniging beheert en exploiteert de haven.

2.2

De haven is alleen toegankelijk voor vaartuigen die als plezierjacht worden gebruikt.
Woonschepen en schepen voor commerciële doeleinden worden niet toegelaten.

2.3

Het bestuur, of een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, benoemt
havenmeesters en stelt een dienstrooster op.

2.4

De dienstdoende havenmeester:
- houdt namens het bestuur toezicht op de dagelijkse gang van zaken;
- is namens het bestuur belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van
zaken op de haven;
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- wijst passanten een ligplaats, int de daarvoor verschuldigde vergoedingen en draagt deze
af aan de penningmeester;
- registreert de passanten en de geïnde vergoedingen;
- houdt een journaal bij van bijzondere gebeurtenissen;
- is voor zijn handelen verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
2.5

Ieder die zich op de haven bevindt, dient de aanwijzingen van de dienstdoende havenmeester
op te volgen.

2.6

De dienstdoende havenmeester kan namens het bestuur de toegang tot en/of het verblijf in de
haven verbieden aan:
- vaartuigen die door hun aanblik en/of staat van onderhoud aanstoot geven en/of gevaar
voor de omgeving kunnen opleveren;
- eenieder die het havenreglement overtreedt of overtreden heeft.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1

Elke
ligplaatshouder/zwerfplekhouder/winterligplaatshouder/winterstallingsplaatshouder/passant
dient zijn vaartuig, zolang het in de haven verblijft, tegen Wettelijke Aansprakelijkheid
verzekerd te hebben en te houden.

3.2

Elke
ligplaatshouder/zwerfplekhouder/winterligplaatshouder/winterstallingsplaatshouder/passant is
aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, welke door toedoen of nalatigheid
van hemzelf, zijn bemanning of zijn gasten is of wordt veroorzaakt.

3.3

De aansprakelijkheid van de vereniging voor schade bij bewezen nalatigheid van de
vereniging is beperkt tot € 50.000 per incident.

Artikel 4: Aanvragen van een ligplaats, zwerfplek, winterligplaats of winterstallingsplaats
4.1

Ligplaatsen, zwerfplekken, winterligplaatsen en winterstallingsplaatsen kunnen alleen aan
leden worden toegekend.

4.2

Het aanvragen van een ligplaats/zwerfplek/winterligplaats/winterstallingsplaats geschiedt met
een formulier dat verkrijgbaar is bij de dienstdoende havenmeester en op de website van de
vereniging. Uitsluitend aanvragen van leden worden in behandeling genomen.

4.3

Bij verkoop van het vaartuig zijn de ligplaats of zwerfplek niet overdraagbaar aan de nieuwe
eigenaar.

4.4

Bij aanschaf van een ander vaartuig moet de ligplaatshouder, indien hij een ligplaats voor dit
vaartuig wenst en het vaartuig niet past in of op de toegewezen ligplaats, opnieuw een
ligplaats aanvragen.

4.5

Indien voor een aanvrager geen geschikte ligplaats beschikbaar is, plaatst het bestuur, of een
functionaris namens het bestuur, de aanvrager op een wachtlijst.
Artikel 5: Toewijzen van een ligplaats en het liggeld
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5.1

De havenbeheerder, of een andere daartoe door het bestuur aangewezen functionaris, wijst
de vaste ligplaatsen/zwerfplekken/winterligplaatsen/winterstallingsplaatsen toe.

5.2

Als basis voor toewijzing van een winterligplaats/ winterstallingsplaats wordt de volgorde van
aanmelding gehanteerd. De toewijzing geldt telkens voor één winterseizoen.

5.3

Als basis voor toewijzing van een ligplaats of zwerfplek wordt binnen de wachtlijst in beginsel
de volgende rangorde gehanteerd:
a Aanvragen van huidige ligplaatshouders en zwerfplekhouders;
b Aanvragen van winterligplaatshouders en winterstallingsplaatshouders;
c Aanvragen van leden woonachtig in de Regio Westfriesland;
d Aanvragen van leden woonachting buiten de Regio Westfriesland.

5.4

Na toewijzing en aanvaarding van een ligplaats/zwerfplek/winterligplaats/winterstallingsplaats
is de ligplaatshouder het bedrag verschuldigd als bedoeld in het Huishoudelijk Reglement.

5.5

Een toewijzing is gebonden aan zowel de eigenaar waardoor als het vaartuig waarvoor
ligplaats is aangevraagd.

5.6

Rechten op een ligplaats of zwerfplek kunnen niet aan derden worden overgedragen.

5.7

Artikel 5.6 is niet van toepassing in een situatie als bedoeld in artikel 2, lid 3 van het
Huishoudelijk Reglement.

5.8

Het opzeggen van een ligplaats of zwerfplek dient te geschieden voor 1 januari van het
kalenderjaar waarin het gebruik van de ligplaats of zwerfplek wordt beëindigd.

5.9

In beginsel geldt voor opzeggingen van ligplaatsen na 1 januari dat het liggeld voor het gehele
jaar verschuldigd is, en dat het liggeld conform de reglementen dient te worden betaald.
Wanneer de vereniging echter de vrijgekomen ligplaats gedurende het jaar aan een nieuwe
ligplaatshouder kan toewijzen, kan het bestuur besluiten tot restitutie van het door de
oorspronkelijke ligplaatshouder betaalde bedrag, tot ten hoogste het bedrag dat de vereniging
aan de nieuwe ligplaatshouder in rekening kan brengen.

Artikel 6: Ligplaats
6.1

Elk vaartuig dient in de toegewezen ligplaats te passen.

6.2

De maximumbreedte van vaartuigen in de boxen is de breedte gemeten tussen de beide
buitenste palen.

Artikel 7: Winterstalling
7.1

Het in winterstalling brengen en houden van een vaartuig gebeurt geheel voor de
verantwoordelijkheid van de ligplaatshouder/zwerfplekhouder/winterstallingsplaatshouder.

7.2

In geval van winterstalling op de wal draagt de
ligplaatshouder/zwerfplekhouder/winterstallingsplaatshouder zorg voor een voldoende
standzekere onderstopping, door een van de vereniging gehuurde bok of een door de
havenbeheerder goedgekeurde eigen voorziening.
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7.3

In geval van winterstalling in het water draagt de
ligplaatshouder/zwerfplekhouder/winterstallingsplaatshouder zorg voor het zodanig afmeren
van het vaartuig, dat de kans op schade aan andere vaartuigen en steigermateriaal duurzaam
tot een minimum wordt beperkt.

Artikel 8: Gebruik van de haven
8.1

Het is verboden op de haven de rust en orde te verstoren en/of door gedrag aanstoot te geven
aan anderen.

8.2

In geval van storm, brand of enig ander onheil is eenieder die op de haven aanwezig is,
gehouden zo nodig en zo mogelijk alle hulp te verlenen die in zijn vermogen ligt.

8.3

Iedere ligplaatshouder/zwerfplekhouder/winterligplaatshouder/passant is verplicht zijn vaartuig
aan deugdelijk materiaal te meren, zodanig dat het vrij van andere vaartuigen, steigers of
palen ligt.

8.4

Iedere schipper dient direct na het afmeren alle vallen en stagen zodanig te bevestigen dat ze
geen hinder, waaronder geluidhinder, veroorzaken.

8.5

Bij overtreding van artikel 8.4 heeft de dienstdoende havenmeester namens het bestuur de
bevoegdheid om hierin te (doen) voorzien op kosten van de overtreder.

8.7

Wanneer een ligplaatshouder met zijn vaartuig zijn ligplaats voor een periode langer dan een
etmaal verlaat, dient hij aan de dienstdoende havenmeester zijn vertrek en de vermoedelijke
datum van terugkomst te melden.

8.8

Wanneer de ligplaatshouder als bedoeld in artikel 8.7 zijn ligplaats eerder wenst in te nemen
dan hij aan de dienstdoende havenmeester heeft gemeld, dient hij de wijziging van zijn
plannen minimaal 24 uur vooraf aan de dienstdoende havenmeester te melden.

8.9

In de periode van afwezigheid als bedoeld in artikel 8.7 en 8.8 is de dienstdoende
havenmeester gerechtigd de vrijgekomen ligplaats tijdelijk aan een ander vaartuig toe te
wijzen zonder dat hierdoor voor de ligplaatshouder recht op restitutie van het liggeld ontstaat.

8.10

Het is de ligplaatshouder verboden zijn ligplaats te verhuren of ter beschikking te stellen aan
derden.

8.11

Elke
ligplaatshouder/zwerfplekhouder/winterligplaatshouder/winterstallingsplaatshouder/passant is
verplicht er zorg voor te dragen dat zijn vaartuig in goede staat van onderhoud verkeert en dat
het vaartuig niet aan buitengewone lekkage onderhevig is, zulks ter beoordeling van het
bestuur.

8.12

Elke ligplaatshouder/zwerfplekhouder/winterligplaatshouder/passant draagt er zorg voor dat,
wanneer zijn vaartuig in de haven is afgemeerd, zijn kluifhout is opgetopt, zijn boegspriet en
andere loszittende uitstekende delen zo mogelijk zijn ingenomen en alle ankers aan boord zijn
of zo ver zijn ingenomen als de constructie toelaat.
Het is, onder meer vanwege de veiligheid, niet toegestaan op en/of in de haven:
1 schade toe te brengen aan enig goed op de haven of op eigen initiatief enige verandering

8.13
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2
3
4
5
6
7
8

aan te brengen aan andere goederen dan de eigen eigendommen;
sneller te varen dan 3 kilometer per uur;
een andere ligplaats in te nemen dan die, welke door de havenmeester is aangewezen;
bijboten e.d. anders dan op de hiervoor aangewezen plaats achter te laten;
te ankeren;
te zwemmen;
goederen zodanig te plaatsen dat daardoor een vrije doorgang voor anderen wordt
belemmerd;
ondeugdelijk gereedschap en/of ladders te gebruiken.

8.14

Het is, onder meer vanwege het voorkomen van schade, overlast en/of hinder, niet toegestaan
op en/of in de haven:
1 scheepsmotoren in werking te hebben, anders dan voor het verplaatsen van een vaartuig
of voor kort proefdraaien;
2 autobanden, andere niet drijvende voorwerpen of houtblokken te gebruiken als stootwil;
3 honden en andere huisdieren los te laten lopen en/of toe te staan dat deze steigers of het
terrein bevuilen;
4 elektrisch versterkte muziekinstrumenten en beeld- en geluidsapparaten zodanig te
gebruiken, dat deze buiten het vaartuig hoorbaar zijn;
5 veranderingen aan de haveninrichting uit te voeren zoals bijvoorbeeld het bevestigen van
bolders, het boren van gaten in steigers, het plaatsen van opstapjes (met uitzondering van
door de vereniging geleverde opstapjes), het plaatsen van palen, en dergelijke.
6 te vissen;
7 Voor het afdekken van schepen op de wal of in het water is alleen deugdelijk materiaal
met deugdelijke bevestiging toegestaan ter beoordeling aan de havenbeheerder’.

8.15

Het is, onder meer vanwege de zorg voor het milieu, niet toegestaan op en/of in de haven:
1 drinkwater te gebruiken voor het schoonspoelen of -spuiten van een vaartuig, tenzij
gebruik wordt gemaakt van een hogedrukreiniger of een (tuin)spuitpistool;
2 vaartuigen onder de waterlijn schoon te spuiten anders dan op de afspuitplaats;
3 aan te water liggende schepen andere dan kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Voorbeelden van klein onderhoud zijn:
- lakken van een luik, deurtje of koekoek;
- bijwerken van beschadigd verf- en lakwerk;
- olie verversen;
- vervangen van impellor, brandstofpomp of dynamo en dergelijke;
4 Grote onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan schepen of onderdelen daarvan uit
te voeren, anders dan in de loods. Voorbeelden van groot onderhoud zijn:
- schilderen van dek en romp;
- kaal schrapen van rondhout;
- kaal maken onderwaterschip i.v.m. osmose;
- uitgebreide werkzaamheden aan motoren.

8.16

1

8.17

Het is bij afname van elektriciteit verplicht om een verbruiksmeter ("metermaid") te
gebruiken.
2 Ligplaatshouders, zwerfplekhouders, winterligplaatshouders en winterstallingshouders
kunnen tegen een borgsom een metermaid langdurig in bruikleen verkrijgen.
3 Voor kortdurig gebruik kan een metermaid worden geleend bij de dienstdoende
havenmeester.
Auto's mogen uitsluitend worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken.
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8.18

Een ieder die de sanitaire voorzieningen gebruikt, dient deze schoon en afgesloten achter te
laten.

Artikel 9: Hijs-/liftinstallatie en trailerhelling
9.1

1
2

9.2

Bediening van de hijs-/liftinstallatie is alleen toegestaan aan door het bestuur aangewezen
leden (de "hijsploeg").
Afspraken voor hijswerk kunnen uitsluitend worden gemaakt met de havenbeheerder, een
andere daartoe door het bestuur aangewezen functionaris en/of de dienstdoende
havenmeester.

Gebruik van de trailerhelling is alleen toegestaan na toestemming van de dienstdoende
havenmeester en na betaling van de verschuldigde hellinggelden.

Artikel 10: Milieu
10.1

Tijdens werkzaamheden aan (delen van) vaartuigen moet eenieder doelmatige voorzieningen
treffen om water-, bodem- of luchtverontreiniging te voorkomen.

10.2

Het gebruik van schuurmachines is alleen toegestaan indien deze van een deugdelijke
stofopvang zijn voorzien.

10.3

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan (delen van) vaartuigen op de wal dient de bodem
altijd tegen vervuiling te zijn beschermd door een vloeistofdichte voorziening;

10.4

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan (delen van) vaartuigen vrijkomende afvalstoffen
dienen te worden verzameld in stevige afsluitbare zakken of bakken;

10.5

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan (delen van) vaartuigen vrijgekomen afvalstoffen
dienen dagelijks na het beëindigen van de werkzaamheden te worden afgevoerd;

10.6

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan (delen van) vaartuigen benodigde verfstoffen en
schoonmaakmiddelen mogen niet onbeheerd op de werkplek worden achtergelaten.

10.7

Afval mag op de haven nergens anders worden achtergelaten dan op de daarvoor bestemde
plaatsen;

10.8

Afgewerkte olie mag uitsluitend in de opslagtank(s) voor afgewerkte olie worden
gedeponeerd.

10.9

Bilgewater mag uitsluitend in de tank voor bilgewater worden geloosd. Deze lozing mag alleen
geschieden na toestemming van de dienstdoende havenmeester

10.10 Accu's kunnen door leden worden ingeleverd bij Jachthaven Andijk.

Artikel 11: Veiligheid aan boord
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11.1

Gasinstallaties aan boord van vaartuigen dienen veilig te worden aangelegd, onderhouden en
gebruikt.

11.2

Aan boord van elk vaartuig in de haven mogen maximaal twee gasflessen aanwezig zijn.

11.3

Elektrische leidingen aan boord van vaartuigen dienen veilig te worden aangelegd,
onderhouden en gebruikt en dienen voldoende te zijn gezekerd.

11.4

Indien aan boord van een vaartuig een hoofdschakelaar aanwezig is, dient deze indien
niemand aan boord is altijd in een zodanige stand te staan dat de verbinding tussen de
stroombron en de elektrische installatie na de hoofdschakelaar is verbroken.

11.5

Aan boord van elk vaartuig dient, indien dat vaartuig is voorzien van een ingebouwde of
aangehangen motor, een gasinstallatie of een elektrische installatie, minimaal één
goedgekeurde en gebruiksklare brandblusser aanwezig te zijn.

11.6

Reparaties aan gasinstallaties aan boord van vaartuigen in de haven mogen alleen worden
uitgevoerd als de gastank van het boordgasleidingnet is losgekoppeld.

11.7

Bij verlaten van het vaartuig dient dit deugdelijk afgesloten te zijn en geen uitnodiging te
bieden tot diefstal.

Artikel 12: Wijziging havenreglement
Dit reglement kan alleen door een algemene ledenvergadering worden gewijzigd.
Artikel 13: Slotbepaling
13.1
13.2

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of niet eensluidend is, beslist het bestuur;
Dit reglement wordt aangehaald als “Havenreglement WSV De Kreupel”.
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