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Huishoudelijk Reglement 

Artikel 1 Definities 

1.1 Het lidmaatschapsjaar: loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

1.2 Het ligplaatsjaar: loopt van 1 april tot en met 31 maart. 

1.3 Zomerseizoen: loopt van 1 april tot en met 31 oktober. 

1.4 Winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart. 

1.5 Het bestuur: Het bestuur van de WSV Almere-Haven of zijn rechtsopvolgers. 

1.6 Jachthaven: De combinatie van haven en terrein in het buitendijksgebied van Almere Haven met 

inbegrip van de daaraan grenzende taluds, steigers, afrasteringen, bebouwingen, kampeerterrein, 

parkeerterrein, wegen en paden, voor zover zij onder beheer staan van het bestuur. 

1.7 Bijboten: Tot bijboten worden gerekend boten met een maximale lengte van 3.00 meter, 

behorende tot een groter vaartuig. 

1.8 Gebruiker: Lid, erelid, buitengewoon lid, jeugdlid, begunstiger, Aspirant lid, gasten. 

1.9 Afkortingen: In de tekst worden namen gebruikt, die afgekort worden: WSV Almere-Haven (WSV), 

Terrein- en Havenreglement (THR), Huishoudelijk Reglement (HR), Zelfwerkzaamheid (ZWH), 

Algemene Vergadering (AV), Administratieve Organisatie (AO) 

1.10 Inhoudelijke wijzigingen van dit reglement worden bekrachtigd door de AV en door de secretaris 

geregistreerd. 

Artikel 2 Leden en lidmaatschap 

2.1 Een ieder die als lid van de WSV wil toetreden, moet een daartoe strekkend formulier, ingevuld en 

ondertekend, tezamen met een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie  bij het 

secretariaat indienen. Zij die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt moeten dit formulier 

mede laten ondertekenen door een der ouders / verzorgers. Het bestuur beslist over de toelating 

van een nieuw lid. Het kandidaat-lid ontvangt schriftelijk bericht over toelating of afwijzing.  Het 

nieuwe lid dient inschrijfgeld te betalen waarvan de hoogte wordt bepaald door de AV. Hij dient 

zich op de hoogte te stellen van de inhoud van de Statuten en het HR. Hij/zij kan de Statuten lezen 

of downloaden op de website, op verzoek ontvangt hij/zij een exemplaar. 

2.2 Bij verandering van adres moeten leden en begunstigers dit onmiddellijk schriftelijk aan de 

administratie melden. Bij in gebreke blijven zijn alle eventuele gevolgen hiervan, ook financiële, 

voor rekening van het betreffende lid. 

2.3 Elk lid en begunstiger is gehouden de toegezonden rekeningen binnen 30 dagen na dagtekening te 

voldoen. Bezwaren dient men binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk aan de penningmeester 

mee te delen. Bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. Bij niet tijdige betaling zullen 

kosten in rekening worden gebracht en is het bestuur bevoegd het lidmaatschap op te zeggen met 

onmiddellijke ingang. 

2.4 Indien opzegging van het lidmaatschap, anders dan wegens niet betaling, wordt overwogen, wordt 

betrokkene door het bestuur schriftelijk of mondeling uitgenodigd het probleem te bespreken. 

Voor minderjarige leden wordt ook een der ouders  of verzorgers uitgenodigd. 

2.5 Ieder lid zal, ter controle van het lidmaatschap, door middel van een inschrijfformulier, het bewijs 

van inwonerschap van Almere dienen te verklaren. Indien nodig zal, ter beoordeling  van het 

bestuur, als bewijsstuk een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie dienen te worden 

gevoegd. Het bestuur is bevoegd deze controle eenmaal per 2 jaar lidmaatschap plaats te laten 

vinden, of zoveel eerder indien naar het oordeel van het bestuur hiervoor aanleiding bestaat. 

Indien het inwonerschap niet kan worden aangetoond is het bestuur bevoegd het lidmaatschap op 

te zeggen met onmiddellijke ingang. 
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2.6 Leden zonder boot zullen, tenzij zij hiertegen bezwaar maken bij het bestuur, worden aangemerkt 

als “lid zonder boot”. Door hun buitengewone lidmaatschap zullen zij geen lid zijn van het 

Watersportverbond. Voor het overige hebben buitengewone leden gelijke rechten als leden. 

2.7 Het lidmaatschap kan op elke dag ingaan, maar de contributie en ZWH bijdrage moeten over het 

gehele verenigingsjaar worden voldaan. 

2.8 Het lidmaatschap kan op elke dag worden beëindigd, maar de contributie en ZWH bijdrage moeten 

over het gehele verenigingsjaar worden voldaan. 

2.9 Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd vóór 1 december. Bij opzegging na 1 

december is ook contributie verschuldigd over het volgende verenigingsjaar. 

Artikel 3 Opzeggen lidmaatschap 

3.1 Het lidmaatschap van de verenging dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van het kalenderjaar 

schriftelijk te worden opgezegd. 

3.2 Bij beëindiging van het lidmaatschap moet de toegewezen wal- en of ligplaats leeg worden 

opgeleverd. 

Artikel 4 Rechten van leden en begunstigers 

4.1 Leden en begunstigers hebben het recht niet-leden te introduceren. Voor bijzondere activiteiten 

kan het bestuur anders beslissen. 

4.2 Leden en begunstigers zijn tegenover de vereniging verantwoordelijk voor het gedrag van hun 

introducés. 

4.3 Recht op een ligplaats in de haven en/of op de wal alsmede het gebruik van de technische 

faciliteiten zijn in principe bestemd voor boten van alle leden. 

Wanneer een lid van het recht op een ligplaats, uitsluitend voor één seizoen, geen gebruik maakt, 

kan het bestuur desgevraagd, voorafgaand aan het seizoen, een korting op het liggeld verlenen van 

maximaal 50%. 

4.4 Leden die klachten wensen in te dienen, moeten zich schriftelijk tot het bestuur wenden. Het 

bestuur is verplicht de klachten op de eerstvolgende bestuursvergadering in behandeling te 

brengen. Het resultaat wordt schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld. 

Artikel 5 Bestuur 

5.1 In bestuursvergaderingen kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien meer dan de 

helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. 

5.2 Aftredende of van functie ontheven bestuursleden dienen binnen 4 weken alle onder hun berusting 

zijnde eigendommen van de vereniging aan het bestuur ter hand te stellen. Voor zover het 

geldmiddelen betreft kan de controlecommissie op verzoek van het bestuur deze controleren en 

verslag uitbrengen aan het bestuur. 

5.3 Het bestuur vergadert tenminste 6 maal per jaar of zoveel vaker als het bestuur dit gewenst acht. 

5.4 Tenminste 3 bestuursleden kunnen een bestuursvergadering bijeen doen roepen. Zij dienen hier 

toe een agenda in bij de secretaris. Deze bestuursvergadering dient dan binnen 4 weken na het 

indienen van de agenda gehouden te worden. 

5.5 Op de eerstvolgende vergadering moeten de notulen behandeld en getekend worden door de 

voorzitter. 



Huishoudelijk Reglement – Haven- en Terreinreglement – Tarieflijst          datum 01-01-2022 4 
 

Artikel 6  Commissies 

6.1 De controlecommissie bestaat uit ten minste drie leden en werkt zoals beschreven in het 

aanhangsel van de AO. 

6.2 Het verslag van de controlecommissie dient schriftelijk te worden gegeven aan de penningmeester, 

ter bespreking in de bestuursvergadering. 

6.3 De voorzitter van een andere commissie dan de controlecommissie wordt door het bestuur 

benoemd. De overige leden van andere commissies worden door de voorzitter van de betreffende 

commissie benoemd  voor de duur van telkens één jaar. Herbenoemen is mogelijk. 

6.4 Van het verhandelde in elke commissievergadering, met uitzondering van de controlecommissie 

worden notulen/verslagen opgemaakt, die voor de volgende vergadering van de commissie, of 

uiterlijk veertien dagen na de vergadering, aan de secretaris worden overhandigd. 

Artikel 7  Personeel 

7.1 De AV beslist of de vereniging personeel in dienst neemt. Na goedkeuring van het betreffende 

begrotingsvoorstel wordt personeel door het bestuur aangesteld. 

7.2 De arbeidsvoorwaarden en de taakomschrijving van het personeel worden door het bestuur 

schriftelijk vastgelegd. 

7.3 Ontslag van personeel geschiedt door het bestuur in overeenstemming met de daarvoor geldende 

wettelijke en contractuele bepalingen. 

Artikel 8  Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

8.1 De WSV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het betreden, gebruiken of bevaren van de 

jachthaven, het gebruik maken van haar accommodaties, werktuigen, gereedschappen, materialen 

of anderszins, noch voor schade aan of ontvreemding van een vaartuig met toebehoren of andere 

eigendommen van een eigenaar, gebruiker of anderen. 

8.2 Eigenaren van vaartuigen en voertuigen, familieleden, gasten en anderen die gebruik maken van de 

faciliteiten van de WSV zowel te water als op de wal, zijn aansprakelijk voor de door hen of door 

hun vaartuigen of voertuigen veroorzaakte schade aan de eigendommen van de WSV. 

8.3 Iedere eigenaar of gebruiker van een vaartuig of voertuig die gebruik maakt van de faciliteiten van 

de WSV is verplicht een geldige aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Hij dient, op verzoek, de 

betreffende polis aan de havenmeester te tonen. 

8.4 De WSV is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen, toegebracht door wie of wat 

dan ook, tenzij die schade mocht zijn teweeg gebracht door  verwijtbare handelingen of 

nalatigheden van de WSV zelf of van personen in dienst van de WSV, of door de WSV aangenomen 

personen voor de uitvoering van enige werkzaamheid. 

8.5 Door de WSV worden de vaartuigen en voertuigen en andere eigendommen en bezittingen van 

ligplaatshouders of bezoekers niet verzekerd tegen enige schade of gevaar. 

8.6 Het  Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 is van toepassing op alle wegen en 

parkeerplaatsen behorend tot het terrein van de WSV. 

Artikel 9  Zelfwerkzaamheid 

9.1 Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse ZWH bijdrage. 

9.2 Vrijgesteld van betaling zijn: 

9.2.1 Ereleden. 

9.2.2 Bestuursleden. 
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9.2.3 Jeugdleden. (Voor de jeugdleden wordt een aangepaste ZWH bijeenkomst op basis van 

vrijwilligheid georganiseerd.) 

9.2.4 Aspirant-leden. 

9.2.5 Begunstigers. 

9.2.6 Leden waarvan, naar de mening van het bestuur, redelijkerwijs niet verlangd kan worden 

werkzaamheden te verrichten. 

9.2.7 Leden die in het betreffende kalenderjaar de leeftijd van 70 jaar bereiken. 

9.2.8 Leden die menen redelijkerwijs niet in staat te zijn tot een bepaalde werkzaamheid 

moeten vrijstelling schriftelijk aanvragen bij het bestuur. Het bestuur neemt hierover een 

beslissing en informeert de aanvrager. Uitgangspunt hierbij is wat betrokkene nog wel kan 

betekenen voor de vereniging en of  er concreet werk beschikbaar is. 

9.3 Het initiatief tot werken is aan de leden. Het lid zal jaarlijks zelf initiatief moeten nemen om zich 

voor werk aan te bieden bij de havenmeester. 

9.4 De havenmeester stelt een jaarwerk planning op van de uit te voeren werkzaamheden en de 

beschikbare leden. Het lid maakt zelf met de havenmeester, zo ruim mogelijk van tevoren, afspraak 

over de datum, tijdstip en duur van de werkzaamheden. 

9.5 Leden die gedurende een kalenderjaar minimaal 8 uur werkzaam zijn geweest in opdracht van de 

havenmeester, een commissievoorzitter of het bestuur, ontvangen de  ZWH bijdrage over het 

betreffende kalenderjaar terug. 

9.6 Deelname aan het bestuur, een commissie  of werkgroep is slechts mogelijk indien de 

werkzaamheden dit toelaten. Hierbij zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met 

bekwaamheden en voorkeur van het lid. 

9.7 Leden kunnen hun voorkeur voor werkzaamheden kenbaar maken aan de havenmeester. 

Artikel 10  Vrijwilligersbijdrage en -vergoeding 

10.1 Een lid dat zijn ZWH bijdrage heeft betaald krijgt  voor de 1e 8 uur zijn ZWH bijdrage terug en over 

de volgende meeruren de vergoeding van nu € 2,67 per uur. Dit  samen tot een totaal van € 750,- 

per jaar met een maximale uitbetaling van € 150 per maand. 

10.2 Bij een lid dat geen ZWH bijdrage hoeft te betalen gaan de uren vanaf het 1e uur tellen voor de 

urenvergoeding met eveneens een maximum van € 750,- per jaar met een maximale betaling van € 

150 per maand. 

10.3 Commissievoorzitters, havenmeesters of hun afgevaardigden zijn verantwoordelijk voor de 

registratie van alle uren die door de leden worden gemaakt. Deze registratie dient aan het eind van 

een kwartaal te worden doorgegeven aan de administratie van de WSV. Deze zal zorg dragen voor 

de juiste verrekening en de afhandeling hiervan. De bijdrage kan door de leden niet in mindering 

worden gebracht op andere financiële verplichtingen. 

10.4 Het bestuur krijgt een vaste vergoeding tot een maximum van € 750 per jaar. 

Artikel 11  De vlag van de WSV Almere-Haven 

11.1 De hoofdkleur is geel met als motief een witte duif met een olijftakje in de snavel en een verticale 

blauw gegolfde lijn. De verhouding tussen hoogte en lengte is 2:3. 

11.2 Wat betreft de plaats waar de WSV vlag op een vaartuig moet worden gevoerd, dient men zich te 

houden aan de bestaande traditie zoals weergegeven in de wateralmanak van de ANWB, deel 1. In 

twijfelgevallen beslist het bestuur. 

11.3 Alle leden dienen ervoor te zorgen dat de door hen gevoerde WSV vlag schoon is en in goede staat. 
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Artikel 12 Gebruik e-mail en website 

12.1 Correspondentie met de vereniging die via e-mail plaatsvindt wordt gelijkwaardig geacht met 

schriftelijke correspondentie. 

Handelingen die conform de statuten en dit Reglement schriftelijk dienen plaats te vinden kunnen 

derhalve ook per e-mail plaatsvinden. 

Het bestuur neemt zoveel mogelijk maatregelen in technische zin om onrechtmatig gebruik of 

misbruik van de gegevens van de leden te voorkomen. 

Artikel 13  Slotbepalingen 

13.1 Alle leden zijn gebonden aan de besluiten, die door een AV zijn genomen, onverschillig of zij al dan 

niet bij het behandelen van het onderwerp aanwezig zijn geweest. Zij verbinden zich tevens tot de 

goede uitvoering daarvan mede te werken. 

13.2 Indien een artikel in dit reglement voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist het bestuur. In 

gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
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Terrein- en Havenreglement 

Artikel 14  Algemeen 

14.1 Een ieder die zich op het terrein of in de haven van W.S.V. Almere Haven bevindt, wordt geacht de 

inhoud van dit reglement te kennen, zich daaraan te houden alsmede aanwijzingen van het bestuur 

en de door het bestuur aangewezen personen op te volgen. 

Rechten en plichten krachtens dit reglement verleend of opgedragen kunnen niet aan anderen 

worden overgedragen, tenzij het bestuur hierin anders beslist. 

14.2 De eigenaar of schipper van een vaartuig dat een ligplaats heeft in de jachthaven is verplicht: 

14.2.1 Bij aankomst en het verlaten van de ligplaats de aanwijzingen van de havenmeester op te 

volgen. 

14.2.2 Zorg te dragen dat bij slechte weersomstandigheden of ander onheil hij voor zover 

mogelijk ter assistentie beschikbaar blijft in de jachthaven. 

14.2.3 Te zorgen dat het staand en lopend want zodanig gezekerd is dat dit geen geluidshinder 

veroorzaakt. 

14.2.4 Te gedogen, dat door de havenmeester namens het bestuur een andere ligplaats wordt 

aangewezen. 

14.2.5 Op het terrein kan uitsluitend 1 set bokken/boot leden gestald worden, ze moeten 

voorzien zijn van naam en lidnummer. 

14.3 De havenmeester en zijn vervanger zien nauwkeurig toe op de naleving van voorgaande bepalingen 

en alle nog te treffen maatregelen van tijdelijke of permanente aard, ten behoeve van de goede 

gang van zaken op de jachthaven. 

14.4 Overtreding van dit reglement wordt aangemerkt als wangedrag, op grond waarvan door het 

bestuur een passende sanctie kan worden opgelegd in de vorm van een berisping, boete of 

schorsing van het lidmaatschap. Bij zeer ernstige dan wel herhaalde overtreding is daarbij 

ontzetting uit de vereniging op grond van artikel 7, 1d van de Statuten  niet uitgesloten. 

Artikel 15  Liggeld voor leden 

15.1 Het liggeld voor de waterligplaats per berekende boxmaat, per watersportjaar, indien van 

toepassing verhoogd met het bedrag voor het gebruik van een zijsteiger. Dit overzicht is te 

raadplegen op het havenkantoor. 

15.2 Het liggeld van ligplaatsen wordt in één termijn in rekening gebracht vóór 1 april. Indien een 

machtiging voor automatische incasso wordt afgegeven wordt het liggeld in 4 gelijke termijnen 

afgeschreven. Op 30 maart, 30 april, 30 mei en op 30 juni. 

15.3 De walplaats wordt in één termijn in rekening gebracht. Deze rekening dient vóór 1 april betaald te 

zijn. Indien een machtiging voor automatische incasso wordt afgegeven wordt het liggeld in 4 

gelijke termijnen afgeschreven. Op 30 maart, 30 april, 30 mei en op 30 juni. 

Artikel 16  Parkeerplaatsen en Toegangspas 

16.1 Parkeren op het terrein is uitsluitend toegestaan door gebruik te maken van een geldige 

toegangspas. Deze pas geeft ook toegang tot de sanitaire ruimten. 

16.2 Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde en aangegeven parkeerplaatsen. Bij 

overtreding kan de toegangspas worden teruggevorderd. 

16.3 Parkeren op het terrein is altijd voor eigen risico. 

16.4 Ieder lid of begunstiger kan in het bezit komen van één of meer toegangspas(sen)  Bij ontvangst van 

de toegangspas dient ieder lid of begunstiger een borg te storten, die bij verlies of diefstal wordt 
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ingehouden. Bij teruggave van de toegangspas en indien deze in ordentelijke staat verkeert, krijgt 

het lid of begunstiger zijn borg terug. 

16.5 Aan gasten kan tijdelijk ter betaling van een borg een toegangspas worden verstrekt. 

Artikel 17  Wal- en ligplaatsen 

17.1 Indien door plaatsgebrek niet aan alle leden een lig- of walplaats kan worden geboden, zal een 

wachtlijst worden opgesteld door de havenmeester. De wachtlijst wordt opgesteld in volgorde van 

aanmelding en de ligplaatsen worden in volgorde van aanmelding uitgegeven worden. Er zal 

rekening gehouden worden met de afmetingen. Leden met een ligplaats die hun schip vervangen 

door een schip met andere afmetingen hebben voorrang bij toewijzing. 

17.2 Gasten en ook leden zonder ligplaats dienen hun vaartuigen af te meren aan de meldsteiger en zich 

onmiddellijk na aankomst aan te melden en voor vertrek af te melden bij de havenmeester. Indien 

men gebruik wenst te maken van een ligplaats zal de havenmeester, indien de ruimte zulks toelaat, 

een ligplaats aanwijzen. De eigenaar of schipper is verplicht het bedrag voor de tijdelijke ligplaats 

aan de havenmeester te voldoen. 

17.3 Een ligplaats dient schriftelijk aan de administratie van het havenkantoor opgezegd te worden, 

uiterlijk 4 weken voor aanvang van het nieuwe ligplaatsjaar.  

17.4 Het gebruik van een toegewezen ligplaats kan door een lid op elke dag worden opgezegd. De 

ligplaats moet dan leeg worden opgeleverd. Bij opzegging na 1 april van het nieuwe ligplaatsjaar 

kan een gedeeltelijke restitutie verkregen worden van:  

- 75% bij opzegging voor 1 mei 

- 60% bij opzegging voor 1 juni 

- 50% bij opzegging voor 1 juli 

Bij opzeggingen na 1 juli vinden geen restituties meer plaats. Er bestaat dan ook geen recht op 

terugbetaling van (een gedeelte van) het liggeld. 

17.5 Bij toewijzing van een ligplaats na 1 april, wordt voor iedere verstreken volle maand een reductie 

van 8 % op het jaartarief gegeven. 

17.6 Het uitgeven van ligplaatsen geschiedt jaarlijks door de havenmeester namens het bestuur. 

Ligplaatsen worden alleen uitgegeven aan leden van de W.S.V. Almere Haven, waarbij een 

maximum van 15,00 meter lengte en 4,60 meter breedte geldt. Voor ligplaatsen op de wal wordt 

gedurende het zomerseizoen een genummerde plaats toegewezen, ‘s winters kan een ligplaats 

elders op het terrein worden toegewezen. 

17.7 Het heffen voor de winterberging gebeurt op afspraak met de havenmeester en wordt vastgelegd 

in het administratiesysteem van de WSV (mijn e-Captain) 

17.8 Tijdstip in en uit het water tijdens de winterberging 

De periode waarin de boten op de wal gaan loopt in principe van 1 oktober tot en met de 3e week 

november. 

 Boten worden in volgorde uit het water gehaald en krijgen een plaats op het terrein. 

 De periode waarin de boten weer in het water gaan loopt in principe van 1 april tot eind mei. 

 Boten worden in omgekeerde volgorde weer in het water gezet. 

De havenmeester maakt een hefplan en informeert het lid een week van te voren wanneer de boot 

het water ingaat. 

17.8.1 Als, door omstandigheden, de boot niet gereed is zal de havenmeester de boot verplaatsen 

en bedragen de kosten 50% van het geldende hefgeld. 

17.9 Leden kunnen maximaal één ligplaats en één walplaats tegelijkertijd hebben. Zijn meer leden 

eigenaar van één vaartuig, dan wijzen zij één van hen aan als direct verantwoordelijke tegenover de 

vereniging. 
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17.10 Ter beschikking stellen of onderverhuren van toegekende wal- of ligplaatsen aan derden is niet 

toegestaan. 

17.11 Het recht op een wal- of ligplaats vervalt voor elk vaartuig: 

a. Indien de eigenaar het lidmaatschap beëindigt, zoals vermeld in artikel 7 van de statuten. 

b. Indien de eigenaar het liggeld en/of de jaarlijkse bijdrage niet binnen de gestelde termijn 

voldoet. 

c. Indien het vaartuig naar oordeel van het bestuur in een verwaarloosde toestand verkeert en na 

3 x waarschuwen, binnen een door het bestuur gestelde termijnen, hierin geen verbetering is 

aangebracht. 

d. Indien de eigenaar zijn vaartuig zonder kennisgeving aan of in overleg met het bestuur, 

verkoopt, ruilt of op enige andere wijze vervangt door een vaartuig, waarvan de afmetingen niet 

meer overeenkomen met die van het vorige vaartuig. 

17.12 In voorstaande gevallen (zie voorgaand artikel) kan dit vaartuig van de steiger worden verwijderd. 

17.13 Het bestuur zal na constatering van de één van de hiervoor sub a t/m d. genoemde gevallen de 

eigenaar verzoeken dan wel waarschuwen om, binnen een door het bestuur gestelde termijn, te 

komen tot verwijdering van het haventerrein c.q. herstel onderhoud van het vaartuig. 

Bij gebreke waarvan de WSV zich het recht voorbehoudt om tot verkoop/verwijdering van het 

vaartuig over te gaan, de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de eigenaar 

van het vaartuig, de eventuele uit de verkoop voortvloeiende revenuen komen toe aan de WSV. 

Het vorenstaande laat onverlet het verhaalsrecht dat de WSV op de eigenaar heeft wegens nog 

eventueel door de eigenaar te betalen (achterstallige) kosten, zoals bijvoorbeeld contributie, lig-

/hefgeld; op deze kosten zal geen compensatie of restitutie van de door eigenaar reeds betaalde 

gelden plaatsvinden. 

De eigenaar vrijwaart de WSV voor alle schade wegens het verplaatsen c.q. het stallen bij derden 

van zijn vaartuig. 

17.14 Bij afwezigheid van een vaartuig langer dan 48 uur, is de eigenaar verplicht dit aan de 

havenmeester te melden. De havenmeester is bevoegd vaartuigen van gasten tijdelijk in een vrije 

box of ligplaats te laten afmeren. Bij onverwachte terugkomst van de ligplaatshouder, zal door de 

havenmeester aan de ligplaatshouder tijdelijk een andere ligplaats worden toegewezen. 

17.15 De havenmeester of het bestuur is gerechtigd, indien hiervoor dringende redenen aanwezig zijn, 

een vaartuig dat een ligplaats heeft, tijdelijk te laten verplaatsen naar een andere ligplaats, zonder 

toestemming van de eigenaar. De betrokken eigenaar zal zo mogelijk tijdig worden ingelicht. 

17.16 Het bestuur heeft het recht leden die vaartuigen met een ligplaats of een walplaats hebben, te 

controleren op juistheid van de aan de WSV verstrekte gegevens. 

17.17 Ieder lid en eigenaar van een vaartuig, die gebruik maakt van een ligplaats in de haven, dient ervoor 

te zorgen dat zijn vaartuig, met inbegrip van uitstekende delen, binnen de maximale boxmaat blijft. 

17.18 Vaartuigen van leden die een wal- of ligplaats hebben dienen op een duidelijke en goed zichtbare 

plaats het lidnummer te voeren. 

17.19 Bijboten, bokken, masten en trailers dienen op de door de havenmeester aan te wijzen plaats te 

worden gestald en op een duidelijk zichtbare plaats te zijn voorzien van het lidnummer. 

17.20 Iedere eigenaar is verplicht zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk is afgemeerd of gestald. De 

havenmeester is gerechtigd, indien noodzakelijk, extra voorzieningen te treffen om een vaartuig 

deugdelijk af te meren of te stallen. De kosten van deze voorzieningen zijn voor rekening van de 

eigenaar of schipper van het vaartuig. 

17.21 De eigenaar van een vaartuig dat is uitgerust met een motor en/of een gasinstallatie is verplicht 

zorg te dragen dat zich tenminste één goed werkende brandblusser van voldoende capaciteit aan 

boord bevindt. 
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Artikel 18  Faciliteiten 

18.1 Het is de leden toegestaan hun schip met een mobiele kraan in en uit het water te kranen op het 

haventerrein. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van het lid. Vooraf dient contact te 

worden opgenomen met de havenmeester om de werkzaamheden af te stemmen. De mobiele 

kraan mag niet al te zwaar zijn om schade aan de kade te voorkomen. Het hefvermogen van de 

mobile kraan mag daarom de 25 ton niet te boven gaan. Zonder toestemming van de 

havenmeester mag er niet worden gewerkt met een mobiele kraan op de haven. 

18.2 Voor de leden is het gebruik van de helling gratis. Overigen kunnen van de helling gebruik maken 

tegen een vastgestelde vergoeding. 

18.3 Het uit het water halen en te water laten geschiedt voor eigen risico, evenals het gebruik van de 

hogedrukspuit en andere apparatuur. 

18.4 De verschuldigde bedragen voor het gebruik van apparatuur en faciliteiten, dient vooraf te worden 

voldaan. 

18.5 Opvarenden van alle bezoekende vaartuigen zijn gerechtigd de steigers en de terreinen van de WSV 

te betreden en gebruik te maken van de aanwezige voorzieningen, eventueel tegen de daarvoor 

vastgestelde vergoeding. 

18.6 Bezoekers van het kampeerterrein zijn gerechtigd het terrein van de WSV te betreden (met 

uitzondering van de steigers) en gebruik te maken van de aanwezige voorzieningen, tegen de 

daarvoor vastgestelde vergoeding. 

Artikel 19  Milieumaatregelen 

19.1 Een ieder dient gebruik te maken van de voorzieningen voor het deponeren van afval. 

19.2 Het ledigen van (chemische) toiletten dient te gebeuren in de daarvoor aangegeven uitstortplaats. 

19.3 Het is verplicht gebruik te maken van de op het terrein aanwezige voorzieningen voor het 

inzamelen van afgewerkte olie, bilgewater en ander klein gevaarlijk afval (KGA). Grof vuil mag niet 

worden gestort in de containers op het haventerrein maar moet worden afgevoerd naar een 

recyclingstation. 

19.4 Bij onderhoud van vaartuigen en voertuigen is het nemen van beschermende maatregelen om 

bodem- en watervervuiling tegen te gaan verplicht. 

19.5 Reinigen van vaartuigen mag uitsluitend plaatsvinden op de afspuitplaats. 

19.6 Bij het dekspoelen van vaartuigen of wassen van voertuigen mag alleen gebruik worden gemaakt 

van milieuveilige schoonmaakmiddelen. 

19.7 Men dient bij het werken met brandstoffen of olie vervuiling van de jachthaven te voorkomen. 

19.8 Tijdens het vullen van een brandstoftank  moet vervuiling van de jachthaven, bijvoorbeeld door 

onjuist gebruik van de tankontluchting, worden voorkomen. 

19.9 Indien olie- of brandstoflekkage wordt geconstateerd dient dit direct gemeld te worden bij de 

havenmeester. 

19.10 Bij verontreiniging van de jachthaven met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig 

van het boordtoilet en uitwerpselen van dieren), olie, brandstof, bilgewater en dergelijke, dient de 

veroorzaker in overleg met de havenmeester de verontreinigingstoffen te (doen) verwijderen en is 

de veroorzaker aansprakelijk voor de materiële en financiële gevolgen. 

19.11 Bij het aantreffen van zieke of dode dieren dient dit gemeld te worden bij de havenmeester. 

Artikel 20  Achtergelaten zaken 

20.1 Ten aanzien van achtergelaten zaken (boten, bokken, auto’s trailers etc.), waarvan de eigenaar 

bekend is, gelden de volgende bepalingen: 
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a. indien deze zaken twee maanden of langer zonder schriftelijke toestemming van het bestuur op 

het haventerrein zijn achtergelaten, zal de havenmeester deze zaken verwijderen en opslaan op 

een hiervoor gereserveerd gedeelte van het haventerrein; 

b. de havenmeester noteert de datum van verwijdering en maakt een omschrijving van de zaken 

en overhandigt deze gegevens aan het bestuur; 

c. het bestuur zal de eigenaar bij aangetekend schrijven van de opslag in kennis stellen en de 

eigenaar in de gelegenheid stellen binnen vier weken na verzending van het aangetekend 

schrijven deze zaken te verwijderen; 

d. indien de achtergelaten zaken na de sub c bedoelde termijn van vier weken niet zijn verwijderd 

door de eigenaar, dan zal het bestuur voor wat betreft deze ‘onbeheerde’ zaken overgaan tot 

handelen als omschreven in artikel 20.2 van dit reglement. 

20.2 Ten aanzien van achtergelaten zaken waarvan de eigenaar niet bekend is, zal door het bestuur 

worden gehandeld als omschreven in boek 5 titel 2 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek en aangifte 

worden gedaan bij de daartoe aangewezen ambtenaar. 

De zaken zullen overeenkomstig het bepaalde in art. 19.1 sub a en b worden opgeslagen. Deze 

opslag zal vanaf de hierboven bedoelde aangifte één jaar duren. Na afloop van deze periode van 

één jaar zullen deze zaken, voor zover niet door de eigenaar opgeëist, aan de WSV toekomen en 

kunnen worden verkocht of vernietigd. Een eventuele verkoopopbrengst valt toe aan de WSV. 

20.3 De eigenaar van achtergelaten zaken is verplicht de kosten van bewaring en onderhoud en tot 

opsporing van de eigenaar of een andere tot ontvangst bevoegde, aan de WSV te vergoeden. Voor 

de bewaring zal een vergoeding verschuldigd zijn per opgeslagen vierkante meter, berekend 

volgens de geldende Tarieflijst. 

Artikel 21   Het retentierecht en het recht van verkoop 

21.1 Het bestuur is gerechtigd de op het terrein van de WSV aanwezige zaken van een in verzuim zijnde 

gebruiker onder zich te houden totdat deze aan zijn financiële verplichting heeft voldaan. Hiertoe 

worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit dit retentierecht. 

21.2 Indien de gebruiker, na door het bestuur bij aangetekend schrijven tot betaling te zijn aangemaand, 

zes maanden na datum van dat aangetekend schrijven de financiële verplichting nog niet heeft 

voldaan en de periode waarop de financiële verplichting betrekking heeft inmiddels is verstreken, 

wordt hij geacht afstand van zijn zaken te hebben gedaan en heeft het bestuur het recht om de 

zaken van de in verzuim zijnde gebruiker te doen verkopen. Het bestuur heeft voorts het recht uit 

de opbrengst van de verkoop de volledige vordering op de gebruiker te verhalen. Wel moet het 

bestuur het verschil tussen de opbrengst en het door de gebruiker aan de WSV verschuldigde 

bedrag binnen acht dagen na ontvangst van de opbrengst, indien mogelijk, aan de gebruiker 

overmaken. 

21.3 Dit recht van verkoop kan het bestuur pas uitoefenen als na afloop van de voornoemde periode van 

zes maanden de gebruiker bij deurwaardersexploot wederom is aangemaand het verschuldigde 

bedrag binnen vijftien werkdagen te voldoen. 

Artikel 22  Elektriciteitsgebruik 

22.1 Het aanleggen van vaste of semi-vaste elektrische leidingen is verboden. 

22.2 Het gebruik van elektriciteit is toegestaan vanaf de contactdozen die zijn aangesloten achter 

muntmeters. 

22.3 Een aantal ligplaatsen in de haven is voorzien van een vaste elektra aansluiting. Stroomafname van 

deze vaste elektra aansluitingen is slechts toegestaan nadat een aansluitovereenkomst voor 

elektriciteit is ondertekend door de gebruiker van de ligplaats. Voor deze vaste elektra 
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aansluitingen moet altijd een jaarvergoeding voor het gebruik van de terreinbekabeling worden 

betaald, alsmede de kosten van het elektra gebruik zoals aangegeven door de betreffende meter. 

22.4 De stroomafname is alleen toegestaan d.m.v. een deugdelijke losse kabel (minimaal 3x1 mm2) die 

met een passende steker of speciaal verloopstuk op de contactdoos wordt aangesloten en zonder 

onderbreking doorloopt tot in het vaartuig of kampeerverblijf. 

22.5 Aan de kabel op het vaartuig of aan/in het kampeerverblijf mag geen stekker worden aangebracht 

maar moet de verbinding worden gemaakt d.m.v. een contrastekker. 

Artikel 23  Slotbepalingen 

23.1 Een ieder die meent reden tot opmerkingen te hebben over het beheer van de jachthaven, de 

jachthaven zelf of over een andere zaak de jachthaven betreffende, dient zich schriftelijk te wenden 

tot de secretaris van de WSV. 

23.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

Artikel 24  Bepalingen van orde 

24.1 Een ieder is gehouden in de jachthaven orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in 

acht te nemen en te voorkomen, dat hij door gedrag aanstoot geeft. 

24.2 Het is verboden de goede orde in de jachthaven te verstoren onder meer door: 

a. in de jachthaven te varen, behalve voor het bereiken of verlaten van de ligplaats; daarbij is het 

gebruik van gehesen zeilen niet toegestaan, met uitzondering van het jeugdzeilen; 

b. te ankeren in de haven zonder toestemming van de havenmeester; 

c. met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen; 

d. stroomaggregaten of motoren te laten draaien wanneer daarvan de naburige vaartuigen last 

ondervinden; 

e. apparatuur te gebruiken of activiteiten te ontplooien, waarbij hinderlijk geluid of overlast wordt 

veroorzaakt; 

f. vuilnis of afval van welke aard dan ook in de haven te werpen, of de steigers, gebouwen en 

terreinen te verontreinigen; 

g. onvoorzichtig om te gaan met vuur, olie, brandstof, gas of andere licht ontvlambare stoffen; 

h. zich met vuur, open vlam of rokend te bevinden bij of in de nabijheid van het  milieuplein. 

i. open vuur te ontsteken, vuurpijlen te ontsteken of anderszins brandgevaarlijke handelingen te 

verrichten; 

j. tijdens het verblijf in de jachthaven gebruik te maken van de boordtoiletten; leidingwater, 

betrokken uit de aanwezige tappunten, te gebruiken voor dekspoelen; 

k. honden los te laten lopen. Huisdieren zijn alleen toegestaan indien zij geen overlast 

veroorzaken. Uitwerpselen van huisdieren dienen door de eigenaar of houder van het dier te 

worden opgeruimd; 

l. constructies of wijzigingen aan te brengen aan de jachthaven of eigendommen van de WSV te 

beschadigen; 

m. steigers en paden geheel of gedeeltelijk te blokkeren; 

n. goederen in welke vorm dan ook in het water of op het terrein van de WSV achter te laten; 

o. te vissen in de haven, zodanig dat daarvan door andere gebruikers hinder of last wordt 

ondervonden; 

p. aanbrengen of voeren van reclame, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming 

van het bestuur. 

q. zonder toestemming van het bestuur op de jachthaven waren of goederen ter verkoop aan te 

bieden, tegen betaling diensten aan te bieden of enige werving voor deze doelen te plegen; 
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niettemin is het leden toegestaan om hun vaartuig dat een ligplaats heeft in de haven aldaar ter 

verkoop aan te bieden, daartoe mag betreffend vaartuig voorzien worden van een bescheiden 

tekst met informatief karakter; 

r. slijp- of schuurwerkzaamheden te verrichten na 13.00 uur. In de maanden juli en augustus voor 

09:00 uur en na 13:00 uur. 

s. door vrijkomend slijpsel of schuurstof niet bij de bron af te vangen; 

t. zonder toestemming van de havenmeester te lassen; 

u. laswerkzaamheden te verrichten anders dan elektrisch; 

v. verfspuit- dan wel straalwerkzaamheden te verrichten; 

w. met (brom-)fietsen over de steigers te rijden; 

x. te barbecueën buiten de daarvoor aangewezen plaats; 

y. tenten, caravans en campers te plaatsen buiten het kampeerterrein. 

z. sneller te rijden dan vijftien kilometer per uur.  
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TARIEFLIJST WSV ALMERE-HAVEN 

Artikel 25  Lidmaatschap 

25.1 Inschrijfgeld          €     260,00 

Het inschrijfgeld is eenmalig, voor de duur van een ononderbroken 

verbintenis met de WSV. Te betalen bij 1e toekenning ligplaats. Een terugkerend lid  

dat eerder lid is geweest van de WSV betaalt een verlaagd inschrijfgeld ter  

hoogte van € 40 voor ieder jaar dat hij geen lid is geweest tot een maximum van  

het normale inschrijfgeld. 

25.2 Jaarlijkse contributie         €     100,00 

25.3 ZWH bijdrage          €       75,00 

De ZWH bijdrage wordt gerestitueerd indien aan de jaarlijkse 

 werkverplichting is voldaan. 

Artikel 26 Bijzonder lidmaatschap 

26.1 Erelid        €       0,00 

Het Erelid is vrijgesteld van jaarlijkse contributie 

en ZWH bijdrage. 

26.2 Buitengewoon lid: Inschrijfgeld       €   260,00 

(bij bestuursbesluit) Jaarlijkse contributie - Voor organisaties   €   230,00 

Jaarlijkse contributie - Voor personen    €   100,00 

ZWH bijdrage       €     75,00 

(De ZWH bijdrage wordt gerestitueerd indien aan 

de jaarlijkse werkverplichting  is voldaan) 

26.3 Jeugdlid:   Inschrijfgeld       €       0,00 

Jaarlijkse contributie       €     25,00 

(Het jeugdlidmaatschap wordt bij het bereiken van 

de 18 jarige leeftijd zonder kosten omgezet in een 

normaal lidmaatschap) 

26.4 Begunstiger  Jaarlijkse bijdrage  per jaar minimaal    €     40,00 

(Begunstigers die (bijzonder) lid waren kunnen, na 

minimaal 3 jaar begunstiger te zijn geweest, 

terugkeren tot het (bijzonder) lidmaatschap, zonder 

over de  tussenliggende periode het verschil in 

bijdragen te hoeven voldoen) 

(Begunstigers zijn vrijgesteld van ZWH bijdrage) 

26.5 Aspirant lid                   In afwachting van ligplaats.     €      25,00 

 

Alle hierna genoemde tarieven zijn incl. BTW 

Artikel 27  Leden zonder toegewezen ligplaats 

27.1 Leden in afwachting van een ligplaats betalen bij gebruik van een voorlopige 

ligplaats jaarlijks een toeslag op de geldende tarieven van:    €      51,50 

27.2 Bij gebruik trailerhelling betalen leden zonder ligplaats of walplaats jaarlijks  €    107,00 
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Artikel 28 Lig- en walplaatsen 

28.1 Ligplaatsen worden per boxmaat berekend per m2     €   28,00 

28.2 Walplaatsen worden berekend over de grootste lengte x breedte van de boot 

(minimum van 11 m2) per m2        €   28,00 

28.3 Bijboten, tot maximaal 3 meter lengte, op de wal van leden met een ligplaats, 

per boot per jaar          €   31,00 

28.4 Bokken, behorend bij een boot met een ligplaats, gedurende een  

gedeelte of het gehele jaar, gestald op het terrein.     €   31,00 

28.5 Trailers, behorend bij een boot met een waterligplaats, gestald op  

het terrein per jaar per strekkende meter      €   10,50  

28.6 Mast gestald in de afgesloten berging per zomer- of winterseizoen   €   28,50 

28.7 Mast gestald in de mastenberging buiten per zomer- of winterseizoen   €   14,00 

28.8 Leden met lig- en of walplaats niet woonachtig in Almere betalen  
toeristenbelasting per jaar        €   41,50
   

Artikel 30 Gebruik van de hefwagen, verreiker, of de kolomkraan 

Hefwerkzaamheden worden uitsluitend na vooruitbetaling verricht. 

Tarieven betreffen uit het water halen en indien gewenst, weer 

terugplaatsen in het water. 

          Leden WSV Gasten 

30.1 Hefgeld tot 6 meter lengte over alles, incl. 15 min. Afspuiten  €    99,00  €  120,50 

30.2 Hefgeld tot 10 meter lengte over alles, incl. 15 min. afspuiten 

    (uitsluitend met de hefwagen)      €  129,50 €  154,50 

30.3 Hefgeld tot 12.50 meter lengte over alles, incl. 15 min. afspuiten 

( uitsluitend met de hefwagen)      €  164,50 €  191,50 

30.4 Halve hefhandeling tot 6 meter       €    49,50        n.v.t. 

30.5 Halve hefhandeling tot 10 meter      €    65,00 n.v.t. 

30.6 Halve hefhandeling tot 12,5 meter     €    82,50 n.v.t. 

30.7 Noodheffing , extra hefhandeling, 50% van het geldende tarief. 

30.8 Afspuiten extra bovenop het 1e kwartier per ± 15 minuten  €    17,50 €   29,00 

30.9 Heffen en, indien gewenst, terugplaatsen van, mast, motor enz.  €    38,00 €   57,00 

30.10 Gebruik van de kolomkraan, per watersport jaar (onder voorwaarden) €    87,50 n.v.t. 

30.11 Eenmalige hefhandeling met de verreiker, voor mast, motor.  €    38,00 €   54,50  

30.12 Werkzaamheden, als gevolg van nalatigheid van leden of gasten,  

door de havenmeester, in opdracht van het bestuur,  

uitgevoerd      per uur: €     57,00 €   67,00 

30.13 Gebruik van de hefwagen door havenmeester, anders dan 30.1/2/3 

Er worden uitsluitend volle uren, naar boven afgerond, 

in rekening gebracht, met een minimum van 1 uur. per uur: €   102,50 € 135,00 

30.14 Clubvlag         €       6,00 

Artikel 31  Overige tarieven 

          Leden WSV Gasten 

31.1 Gebruik trailerhelling met eigen trailer, in en uit het water, 

per keer:         €     0,00 €    27,00 

31.2 Walplaats per meter lengte, (voor leden m2 prijs / 365) 

per nacht:        €     1,00             €      2,00 
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31.3 Parkeren bij gebruik trailerhelling (minimum tarief 

per 24 uur:        €      0,00 €     2,67 

31.4 Verhuur 6 ton Knijpstra bok,   per week:  €    10,00 €   18,00 

31.5 Verhuur 9 ton Knijpstra bok,   per week:  €    15,00 €   24,00 

31.6 Verhuur Knijpstra motorboot bokken,  per week:  €      5,50 €     9,00 

31.7 Verhuur bok per zomer- of winterseizoen  (beperkt beschikbaar!) €  166,50 n.v.t. 

Artikel 32 Schilderloods 

          Leden WSV Gasten 

32.1 Schilderloods huurprijs / week      €     83,50 n.v.t 

32.2 Prijs / dag        €     12,50 n.v.t. 

32.3 Gebruik elektra/KWh       €       0,50 n.v.t. 

32.4 Borg         €   100,00 n.v.t. 

Artikel 33 Overnachtingen 

          Leden WSV Gasten 

33.1 Vaartuigen van gasten per strekkende meter, gemeten 

over alles (voor leden zonder ligplaats: m2 prijs / 365) per nacht: €   1,00    €    2,00 

(tarieven voor gasten worden per halve meter berekend) 

33.2 Op vertoon van geldige KNWV lidmaatschapskaart, 

per strekkende meter, 10% korting   per nacht: n.v.t.  €     1,80 

33.3 Tent / Caravan inclusief 2 personen     €     2,00 €   15,50 

33.4 Camper inclusief 2 personen      €     4,10  €   15,50 

33.5 Trekkerstent inclusief 2 personen     €     2,00 €     7,50 

33.6 Overnachting volwassene per nacht:     €     2,00 €     5,00 

33.7 Kind tot en met 15 jaar       €     1,50 €     3,00 

33.8 Auto / Motor        €     n.v.t. €     3,50 

33.9 Borg SEP Card zonder gebruik schuifhek     €     n.v.t. €   10,00 

33.10 Borg SEP Card met gebruik van het schuifhek    €     30,00 €   30,00 

33.11 Campinggasten en passanten niet woonachtig in Almere betalen 5% toeristenbelasting over 

totaalprijs van de overnachtingen 

 

De overnachtingtarieven zijn incl. gebruik warm water en douche. 

Gebruik van de kampeerfaciliteit is uitsluitend toegestaan voor overnachten. 


