INFORMATIE ALGEMEEN
De Watersportvereniging “W.S.V. Almere-Haven” is opgericht op 16 augustus 1977 en aangesloten bij het
Watersportverbond onder verenigingsnummer 324.
De Vereniging heeft een locatie aan het Gooimeer te Almere-Haven en stelt zich het bevorderen van de
watersport ten doel.
Om in aanmerking te komen voor een ligplaats, dient men lid te zijn van de Vereniging. Het lidmaatschap kan
alleen worden verkregen door ingezetenen van de gemeente Almere.
Enkele gegevens over de jachthaven en Almere:
De jachthaven is gelegen aan het Gooimeer met een rechtstreekse doorvaart naar het IJsselmeer, de (vaste)
brughoogte richting IJsselmeer en de Randmeren varieert van 12.50 tot 13.50 meter. De sluis in de
havenkom geeft toegang tot de binnenwateren van Almere en Flevoland.
•
Er zijn ligplaatsen en walplaatsen tot 15.00 meter.
•
Water en stroomvoorziening (voor beperkt gebruik) op de steigers.
•
Gratis parkeerplaatsen voor leden, speelplaats voor kinderen.
•
Sanitaire voorzieningen / stortplaats voor chemisch toilet .
•
Trailerhelling en hefinstallatie en kraan tot een maximale lengte van 12.50 meter of 15 ton.
•
Afspuitplaats met hogedrukspuit voor onderwaterschip.
•
Afspuitplaats met hogedrukspuit voor bovenwaterschip.
•
Milieuplein voor gescheiden afvoer van afgewerkte olie, verfresten, glas, papier, e.d.
•
Kampeerplaats en camperplaatsen.
•
Clubhuis met bar en petit restaurant; beheer door pachter, telefoon: 036-5258603.
•
Winkels en restaurants op loopafstand.
•
De havenmeester is dagelijks aanwezig op de haven.
•
Administratie is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur
Email havenmeester:
Email administratie:

havenmeester@wsvalmerehaven.nl
administratie@wsvalmerehaven.nl

Telefoon havenmeester:
Telefoon administratie:

036-5317517
036-5404016

Aanmelden tot het lidmaatschap kan geschieden door invulling en inzending van het aanvraagformulier,
machtiging automatische incasso, formulier vrijwilligers activiteiten en een recent uittreksel GBA.
Deze formulieren kunt u inleveren op het havenkantoor, mailen of sturen naar WSV Almere-Haven, t.a.v. de
ledenadministratie, Postbus 50153, 1305 AD Almere.
Na ontvangst krijgt u bericht onder welk lidnummer u bent ingeschreven.
Ieder lid dient op de hoogte te zijn van de Statuten en Huishoudelijk-,Terrein- en Havenreglement, deze kunt
u downloaden op de website www.wsvalmerehaven.nl

Tarieven:
Enkele lidmaatschap tarieven:
Inschrijfgeld ( na toewijzing ligplaats)
Contributie (jaarlijks)
Zelfwerkzaamheidsbijdrage (jaarlijks)
Jeugd lid /aspirant lid( bij plaatsing wachtlijst)
Begunstiger
Inschrijfgeld te betalen bij acceptatie ligplaats.

€ 260,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 25,00
€ 40,00

U ontvangt de zelfwerkzaamheidsbijdrage, na vervulling van de 8 uur werkplicht, retour.
De vereniging kent naast het normale lidmaatschap het buitengewone lidmaatschap (bij bestuursbesluit), het
jeugd lid (tot 18 jaar) en de begunstiger .
Lig-/Walplaats: er geldt een tarief van € 27,20 per m2
De prijs is afhankelijk van de lengte en breedte van de box.
Een paar richtprijzen:
6.50 x 2.20 =
€ 408,00
7.00 x 2.58 =
€ 491,00
7.50 x 2.85 =
€ 581,00
8.50 x 2.96 =
€ 684,00
9.00 x 3.20 =
€ 783,00
9.50 x 3.38 =
€ 873,00
10.50 x 3.60 =
€ 1025,00
12.50 x 4.30 =
€ 1461,00
Een rekenvoorbeeld voor een walplaats: 4.50 x 2.40 = € 293,76
Er kan een wachtlijst zijn voor alle boxmaten en walplaatsen. Informatie over beschikbaarheid en
wachtlijsttijden kunt u verkrijgen bij de havenmeester.
Bij gebruik zwerfplaats wordt een toeslag berekend aan administratiekosten: € 50,00.
• Heftarieven (boot uit en in het water) :
• Heffen tot 6.00 meter lengte
€ 96,00
• Heffen tot 10.00 meter lengte
€ 126,00
• Heffen tot 12.50 meter lengte
€ 160,00
Alle tarieven zijn incl. BTW
Voor overige informatie over tarieven kunt u terecht op ons havenkantoor of op de website.
De administratie is geopend van 09.00 tot 14.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Het havenkantoor is geopend van 09.00 uur tot 17.30 uur.
In het winterseizoen aangepaste openingstijden, deze zijn te vinden op internet.
Bestuur / Commissies:
Het bestuur is door de Algemene Vergadering belast met het besturen van de vereniging.
De zeilcommissie organiseert o.a. aantal avondwedstrijden, prestatietochten, openings- en
sluitingswedstrijden.
De jeugdzeilcommissie organiseert jaarlijks een aantal dagen waarop kinderen van leden zeil les krijgen.
De communicatiecommissie is o.a. verantwoordelijk voor nieuwsbrieven, begeleiding evenementen,
bebording, social media, etc.
De havenmeester houdt toezicht op de haven en voert een groot gedeelte van de
onderhoudswerkzaamheden uit met hulp van vrijwilligers.
De evenementencommissie organiseert lezingen, cursussen en diverse recreatieve evenementen.
U kunt zich opgeven voor één van bovenstaande commissies, hiermee kunnen we de prijzen van de
ligplaatsen laag en de doelstelling van de vereniging in stand houden.
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AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP EN /OF LIGPLAATS
Naam en voorletters:

BLAD 1 van 3

___________________________________________________________

Adres:

_________________________________________________________________

Postcode:

______________

Telefoon overdag:

ALMERE

___________________________

M/V

Geboortedatum: ______ / ______ / _______
‘s avonds:

________________________

Mobiel: 06-________________________ Email adres: _______________________@_____________________
In te vullen door de administratie

Gewenst lidmaatschap:
lid
buitengewoon lid
jeugdlid/aspirant lid
begunstiger

[____]
[____]
[____]
[____]

Toegekend lidnummer:________

Komt direct in aanmerking voor ligof walplaats:

Ik wil in aanmerking komen voor een walplaats :ja / nee
Ik wil in aanmerking komen voor een ligplaats :ja / nee

Nummer: ___________________

Scheepsnaam:._________________________________________
Scheepsmerk: _________________________ Type .___________

Is geplaatst op wachtlijst:______

Kleur romp: ____________________________Kleur opbouw: _______________________________________
Lengte: _____________________meter

Breedte: ___________meter

Diepgang: ___________________meter

Waterverplaatsing: ___________________Kg/Ton

Type:(open) zeilboot / (open) motorboot / catamaran / knikspant / rondspant / S spant / _____________
Type kiel: doorlopende kiel / korte kiel / kim kiel / platbodem / ____________________________________
Materiaal: staal / polyester / hout / aluminium
Heeft u een bijboot, korter dan 3 meter op de haven ja / nee* een bok ja / nee* een trailer ja / nee*
Naam van de bijboot: _____________________________________ kleur: _____________________________
Door ondertekening verklaar ik akkoord te gaan met de verplichtingen voortvloeiend uit deze inschrijving,
zoals omschreven in de Statuten, het huishoudelijk, terrein- en havenreglement van de Vereniging.
Deze zijn te vinden op www.wsvalmerehaven.nl of te verkrijgen op het havenkantoor.
Almere, datum: ___________________________Handtekening: ______________________________________
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AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF LIGPLAATS

BLAD 2 van 3

CONTRIBUTIE en LIGGELDEN
U kunt de contributie en het liggeld op 3 manieren betalen:
1. Betaling middels overschrijving
U kunt betalen binnen 30 dagen na ontvangst factuur
2. Betaling ineens d.m.v. machtiging
U kunt de Watersportvereniging Almere-Haven machtigen voor betaling in één keer op de
vastgestelde vervaldag (voor de contributie: 1 januari en het liggeld op 1 april)
3. Betaling in termijnen d.m.v. machtiging
U kunt ook kiezen voor betaling in termijnen. U dient dan de Watersportvereniging Almere-Haven te
machtigen tot incasso. De vereniging incasseert de contributie op 1 januari en het liggeld in 4
termijnen, en wel op 31 maart, 30 april, 31 mei en 30 juni .
Ik kies voor:
O betaling in één keer*
O betaling in één keer per automatische machtiging; hiervoor vul ik onderstaande machtiging in*
O betaling in 4 termijnen; hiervoor vul ik onderstaande machtiging in*
*Uw keuze graag aankruisen
MACHTIGING
Vul onderstaande machtiging volledig in en stuur deze ondertekend retour naar:
WSV Almere-Haven
t.a.v. de Ledenadministratie
Postbus 50153
1305 AD Almere
Afgeven op het havenkantoor is natuurlijk ook mogelijk.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Watersportvereniging AlmereHaven om van zijn/haar hieronder genoemde (post)bankrekening (geen spaarrekening) bedragen af te
schrijven wegens contributie en liggeld.
IBAN bankrekening*

: _________________________________________

Naam en voorletters* : __________________________________________

M/V

Lidnummer*

: __________________

Adres *

: _________________________________________

Postcode*

: ___________________ ALMERE

E-mailadres

: ____________________________________@_______________________________

Datum*:
___________________
* verplicht in te vullen

Handtekening*

Administratieve organisatie & Interne controle

___________________________

februari 2021

AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF LIGPLAATS

BLAD 3 van 3

VRIJWILLIGERSAKTIVITEITEN
Lidnummer

_____________

Beroep of specifieke deskundigheid: ____________________________________________________________
Kruis één voorkeur aan voor een specifieke commissie

[

X

]

Ik heb interesse om mee te helpen bij:
• Communicatiecommissie

[_____] (1)

• Evenementencommissie (organiseert recreatieve evenementen)

[_____] (2)

• Zeil commissie (organiseert o.a. de avondcompetitie en wedstrijdzeilen)

[_____] (3)

• Technische Dienst (voert het onderhoud uit op het terrein en de opstallen)

[_____] (4)

Ik heb specifieke technische kennis:____________________________________________________________
Ik wil graag leiding geven aan de werkgroep waarvoor ik voorkeur heb uitgesproken

ja / nee

Ik heb interesse in een bestuursfunctie

ja / nee

• Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze opgave, zie onze reglementen.
• Leden die de vrijwilligersactiviteiten niet of onvolledig ingevuld hebben worden beschouwd als niet te
willen werken.
• Huidige leden kunnen dit formulier ook gebruiken om wijziging van voorkeur op te geven.
• Nieuwe leden moeten dit ingevulde formulier insluiten bij de aanvraag lidmaatschap.
• Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie van de WSV Almere-Haven.
• Leden zijn zelf verantwoordelijk mutaties van persoons- of bootgegevens schriftelijk / email door te geven
aan het havenkantoor. (of via de website in mijn Captain)
Vergeet niet uw (recent) uittreksel van het BRP hierbij te voegen.
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