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B Inleiding
Dit document beschrijft het beleid dat gehanteerd wordt bij
het toelaten van nieuwe leden.
het toewijzen van ligplaatsen
C. Statuten
In de statuten wordt de toelating van nieuwe leden geregeld. Er wordt een rol aan het bestuur
en de algemene vergadering toegekend. Er wordt gewerkt met de begrippen
toelatingsvoorwaarden, wachtlijst en aspirant-lidmaatschap. De statuten gaan er impliciet van
uit dat de vereniging niet altijd de ambitie en/of de mogelijkheid heeft om een aanvraag voor
een lidmaatschap te honoreren.
Volgens artikel 4.2 besluit het bestuur tot toelating van nieuwe leden. Het bestuur kan zich bij
deze toelating laten leiden door “gestelde voorwaarden”. De algemene ledenvergadering heeft
het recht om zo ‘n besluit te doorkruisen en/of om de gestelde voorwaarden te veranderen.
Artikel 4.4 van de statuten introduceert de begrippen wachtlijst en aspirant-lidmaatschap. Een
persoon wordt aspirant-lid als hij door het bestuur op de wachtlijst wordt geplaatst. Dit artikel
geeft als enig recht aan het aspirant-lid het recht van toegang tot de ledenvergadering (zonder
stemrecht).
Volgens artikel 10.1 is alleen het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het
bestuur kan echter tot wederopzegging taken en bevoegdheden delegeren aan commissies.
D. Commissie Instroom
Het bestuur delegeert de toelating en toewijzing van nieuwe leden cq nieuwe ligplaatshouders
aan de commissie instroom. De wachtlijstbeheerder is lid van deze commissie.
E. Belangen
Het is een belang van de vereniging dat een vrijgekomen ligplaats snel aan een nieuwe
ligplaatshouder wordt toegewezen en dat een nieuw lid goed aansluit op de vereniging.
Voor de aanvrager van lidmaatschap is het van belang dat er snel duidelijkheid wordt gegeven
over de kans op het lidmaatschap.
Aspirantleden worden door de commissie instroom uitgenodigd ter nadere kennismaking.
De vereniging stelt zich o.a. ten doel de haven volledig bezet te hebben. Indien een ligplaats
een heel seizoen niet is gebruikt door de ligplaatshouder, vervalt in principe diens recht op de
ligplaats.
F. Beleid
1.Wachtlijst voor niet-leden
1.1. Een aanvrager vult alle gegevens in op het aanvraagformulier op de website, onder het
kopje "Ik zoek een vaste ligplaats".

1.2. Een nieuw lid komt op de externe wachtlijst, als aspirant lid, op voorspraak van de
commissie instroom. de commissie vormt zich een oordeel aan de hand van de
gestelde voorwaarden in dit reglement.
1.3. Op de wachtlijst staan alleen natuurlijke personen, geen rechtspersonen.
1.4. Een persoon kan slechts voor één bepaalde ligplaatsmaat op de wachtlijst staan.
1.5. Indien de wachtlijstbeheerder van mening is dat voor een bepaalde boxmaat
onevenredig veel gegadigden zijn (naar verwachting meer dan drie jaren 'wachten'),
kan de wachtlijst voor die boxmaat gesloten worden.
2. Interne wachtlijst voor leden
2.1. Een lid komt op de interne wachtlijst door een schriftelijk verzoek aan de
wachtlijstbeheerder voor een ligplaats met andere ligplaatsafmetingen. Voor plaatsing
op de interne wachtlijst gelden geen beperkingen. Een lid wordt uit de interne wachtlijst
geschrapt zodra hij een op de aanvraag aansluitende ligplaats krijgt aangeboden. Het
wel of niet accepteren van de aanbieding heeft hierop geen invloed. Gedurende een
seizoen mag de eigenaar met zijn schip gebruik maken van zogenaamde
'zwerfplekken'. Dat zijn boxen die om een of andere reden niet bezet zijn.
2.2. Een lid kan na opzegging van zijn ligplaats nog 24 maanden op de interne wachtlijst
blijven staan, of tot het eerste aanbod voor een passende box. Daarna wordt hij met
behoud van aanvraagdatum op de externe wachtlijst geplaatst.
2.3. Als een lid te kennen geeft na enige tijd te willen terugkomen (bijvoorbeeld na een
langere zeilreis) dient hij gelijktijdig met zijn opzegging een schriftelijk verzoek daartoe
in te dienen bij de secretaris. Hij wordt dan gedurende drie jaren op de interne wachtlijst
geplaatst. De kosten hiervoor zijn de jaarcontributies voor bijzondere leden.
2.4. Een lid kan pas na twee kalenderjaren lid te zijn geweest op de interne wachtlijst
geplaatst worden.
2.5. Statuten artikel 4 lid 2: Het lidmaatschap is in beginsel persoonlijk en mitsdien niet
vatbaar voor overdracht, met dien verstande dat het lidmaatschap wel kan vererven.
3. Aspirant-lidmaatschap
3.1. Een aspirant-lid komt op de externe wachtlijst op voorspraak van de commissie
instroom en zo lang als de wachtlijst niet gesloten is. De commissie vormt zich een
oordeel over de aanvrager aan de hand van gestelde voorwaarden. De gestelde
voorwaarden zijn in deze richtlijn beschreven (zie slotalinea).
3.2. De plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de commissie instroom, waarbij voorrang
aan jonge en actief betrokken aspirantleden wordt gegeven, zodat de vereniging
aantrekkelijk blijft voor leden van alle leeftijden en er veel activiteiten ontplooid worden.
3.3. Van aanvragers voor een lidmaatschap wordt gevraagd referenties of contactpersonen
op te geven van leden van de vereniging. Dit is niet verplicht doch strekt tot
aanbeveling.
3.4. Een persoon van 18 jaar of ouder, waarvan een ouder lid is van de vereniging, kan
aspirant-lid worden ongeacht of de wachtlijst wel of niet gesloten is. Hij/zij komt op de
interne wachtlijst.

3.5. Het aspirant-lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor één kalenderjaar en wordt
gewoonlijk automatisch verlengd. Het aspirant-lidmaatschap eindigt als:
3.5.1. het aspirant-lid lid wordt;
3.5.2. het aspirant-lid niet ingaat op een op de aanvraag aansluitende aanbieding voor
een ligplaats;
3.5.3. het aspirant-lid zijn aspirant-lidmaatschap niet wil verlengen;
3.5.4. het bestuur het aspirant-lidmaatschap van een persoon niet wil verlengen;
3.5.5. de contributie niet is betaald.
3.6. Als het bestuur het aspirant-lidmaatschap van een persoon niet wil verlengen, wordt
het aspirant-lid hiervan schriftelijk met opgaaf van redenen in kennis gesteld.
3.7. Een aspirant-lid is geen ligplaatshouder en wordt derhalve ook niet bij het KNWV
aangemeld.
3.8. Het aspirant-lid betaalt een jaarlijkse contributie. Deze wordt jaarlijks door de
algemeneledenvergadering vastgesteld. Het aspirant-lid krijgt hiervoor:
• vouchers voor vier gratis overnachtingen per jaar
• de mogelijkheid deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde
evenementen en wedstrijden tegen voor leden geldende voorwaarden
• het clubblad.
3.9. Een aspirant-lid mag in het winterseizoen geen gebruik maken van de haven.
G. Toewijzen van ligplaatsen
1. Een schriftelijke aanbieding, gestuurd naar het in de ledenadministratie genoemde
emailadres, moet binnen één week door de aanvrager geaccepteerd zijn.
2. Het bestuur wijst een vrije ligplaats alleen aan een aspirant-lid toe als dit aspirant-lid
deze ligplaats voor een zeilschip gaat gebruiken.
3. Het bestuur wijst een ligplaats slechts aan één persoon toe.
4. Het bestuur wijst een ligplaats alleen toe als het schip van de aanvrager voldoet aan
artikel 9, punt 6 van het Havenreglement:
onder een in de box passend vaartuig wordt verstaan een vaartuig waarvan de Lengte over
Alles (inclusief accessoires) niet langer is dan de nominale boxmaat verminderd met 50 cm
voor boxen tot 10 m en kleiner, respectievelijk 50 cm + 10% van het gedeelte boven de
10 m voor langere boxen en de breedte van het vaartuig niet meer is dan de nominale breedte
van de boxmaat minus 50 cm.
5. Bij het toewijzen van een ligplaats zijn de nominale afmetingen van deze ligplaats
bepalend. (Werkelijke afmetingen kunnen iets afwijken)
6. De volgende regels worden bij toewijzing van een ligplaats gehanteerd:
6.1. Aanvragen van leden en aspirant-leden voor de betreffende ligplaats hebben altijd
voorrang op andere aanvragen.

6.2. Als zowel leden als aspirant-leden de betreffende ligplaatsmaat hebben
aangevraagd, gaan leden voor op aspirant-leden.
7. Eerst nadat feitelijk door een daartoe ingestelde meetcommissie is vastgesteld dat het
schip van het aspirant-lid passend is volgens artikel 9 punt 6 van het Havenreglement,
kan het aspirant-lidmaatschap feitelijk worden omgezet in het lidmaatschap en daarmee
wordt het lid dan ook ligplaatshouder.
8. Indien het schip van het aspirant-lid niet past overeenkomstig de daartoe in het
havenreglement gegeven richtlijnen, vervallen daarmee alle afspraken uit hoofde van
de met het aspirant lid afgesloten overeenkomsten, welke overeenkomsten dan worden
geacht niet te hebben bestaan. De ligplaatsinvestering wordt daarop zo spoedig
mogelijk terug betaald.
9. Motorschepen zijn in principe toegestaan. Alleen leden die hun zeilschip vervangen
door een motorschip komen in aanmerking voor een ligplaats. Een motorschip moet
'passen' binnen de haven, met name de hoogte van het schip mag niet detoneren.

10. (Kajuit)zeilbootjes met een max. lengte van 7 meter en max. breedte van 2,50 meter en
maximale diepgang van 1.20 meter, kunnen een ligplaats krijgen aan de open zijde van
de calamiteitensteiger en de open zijde aan de B-steiger. Hiervoor zijn maximaal 8
plaatsen beschikbaar. (nummers Z 1 - -Z x)

H. Algemene voorwaarden
1. De voorwaarden voor toelating zijn:
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
2.

De aanvrager meldt zich aan als zeiler;
De aanvrager zoekt niet alleen een ligplaats maar ook een verenigingsleven;
De aanvrager onderschrijft het beleid dat binnen de vereniging geldt voor
onderhoud, beheer en exploitatie van onze faciliteiten en voelt zich daarin op zijn
plaats;
De aanvrager onderschrijft de hier niet genoemde aspecten van een eventueel
geldend beleidsplan van de vereniging;
Er zijn geen reële aanwijzingen van slecht gedrag van de aanvrager bekend.

Zelfwerkzaamheid:

Ieder lid dat een ligplaats toegewezen heeft gekregen is verplicht om elk kalenderjaar deel te
nemen aan het onderhoud van de havenvoorzieningen, de gebouwen en het terrein, voor zover
hij of zij daartoe voor maximaal twee dagdelen wordt opgeroepen door de secretaris van de
commissie Onderhoud en Techniek. Onder onderhoud wordt mede verstaan vernieuwing en/of
uitbreiding. Het oproepen van een lid wordt bepaald door het aantal malen dat een lid
zelfwerkzaam is geweest en het aantal jaren dat hij of zij een ligplaats toegewezen heeft
gekregen. Een lid kan aan een bepaalde oproep geen gevolg geven, hij of zij zal dan de

volgende keer opgeroepen worden, tenzij hij of zij inmiddels op andere wijze zelfwerkzaam is
geweest. Indien het lid geen gevolg geeft aan de oproep, stelt dit het lid niet vrij van de
verplichting tot zelfwerkzaamheid
Van de verplichting tot zelfwerkzaamheid in enig kalenderjaar zijn vrijgesteld:
•
Bestuurs- en commissieleden.
•
Leden die een havenmeester dienst vervullen.
•
Leden, die een activiteit verzorgen onder verantwoordelijkheid van een van de
commissies of op verzoek van het bestuur.
•
Leden, die volgens de secretaris van de Commissie Onderhoud en Techniek anderszins
aan hun verplichting tot zelfwerkzaamheid hebben voldaan.
•
Leden, die volgens het bestuur aan hun verplichting tot zelfwerkzaamheid hebben
voldaan, dan wel daarvan vrijgesteld zijn.
Leden, die stoppen met een bestuurs- of commissie functie zijn 24 maanden vrijgesteld van de
zelfwerkzaamheid verplichting, mits zij hun functie 12 maanden vervuld hebben.
I. Slotbepaling
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Dit reglement is goedgekeurd op de ledenvergadering van 17 november 2018

