Havenreglement jachthaven "de Rijd"
Watersport vereniging Kollum
Artikel 1.
In dit reglement wordt verstaan onder:
Het gemeentebestuur:
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Kollumerland ca.

Vereniging:
Watersportvereniging Kollum.
Bestuur:
Bestuur van de vereniging.
Havenmeester:
De door het bestuur daartoe aangewezen persoon c.q. Bestuurslid.

Leden:
Leden van de vereniging.
Jachthaven:
Het als zodanig door het gemeentebestuur daartoe verpachte terrein met havenkom,
opstallen en ander werken. (recht van opstal)

Vaste ligplaatsen:
Ligplaatsen welke voor één jaar in gebruik worden gegeven.
Tijdelijke ligplaatsen:
Ligplaatsen welke voor één dag, één week of één maand in gebruik worden gegeven.
Winterstalling:
Overwintering van vaartuigen in de havenkom of op het terrein van de jachthaven.
Eigenaar:
Degene, die het eigendom heeft van /of verantwoordelijk is voor een pleziervaartuig.
Toezichthouders:
Degene, die zijn aangesteld de havenmeester te assisteren en zal toezien op de naleving van het havenreglement in de haven.

Artikel 2
1. Een lid of eigenaar van en pleziervaartuig dat ligplaats heeft gekregen is akkoord gegaan met en heeft zich verplicht aan de artikelen zoals
. verwoord in dit reglement
2. Vaste ligplaatsen worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur, door de havenmeester
toegewezen. Zij mogen door de gebruiker niet ter beschikking worden gesteld aan derden.
3. Tijdelijke ligplaatsen worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur, door de havenmeester
toegewezen.
4. De eigenaar van een pleziervaartuig, die gebruik wenst te maken van een tijdelijke ligplaats, dient
zich na aankomst te melden bij de havenmeester, of bij diens afwezigheid, bij het bestuur.
5. Eigenaren van pleziervaartuigen die voor korte tijd een ligplaats in de haven wensen in te nemen maken gebruik van de
passantenaanlegplaatsen. In de haven is dit ook toegestaan mits de ligplaatsen van een groenbordje zijn voorzien..
6. Winterstalling van vaartuigen wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur, door de
havenmeester toegewezen.
Artikel 3.
Tarieven.
1. De tarieven voor het gebruik van de vaste en tijdelijke ligplaatsen, winterstalling worden door de vereniging vastgesteld.
2. De eigenaar is verplicht binnen 2 weken na verzending van nota’s voor het liggeld deze te voldoen.
3. De eigenaar is verplicht de nota voor de tijdelijke ligplaats op de eerste aanmaning van de havenmeester, doch uiterlijk op de dag
van vertrek aan hem te voldoen.
.
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Artikel 4.
Aanwijzingen, mededelingen havenmeester.
1 De eigenaar van een vaartuig dat zich in de jachthaven bevindt is verplicht wanneer zijn vaartuig
voor 2 weken of langer zijn vaste ligplaats zal verlaten, dit mede te delen aan de havenmeester,
onder de opgave van de vermoedelijke datum van terugkomst en van het verlaten van een groenbordje te voorzien..
2. Bij afwezigheid van het onder 1. bedoelde vaartuig, kan de havenmeester over de ligplaats
beschikken voor bezoekende vaartuigen, tot het tijdstip dat de gebruiker met zijn vaartuig de
ligplaats weer inneemt. Vorenstaand gebruik door derden geeft geen recht op reductie van het
liggeld.
3a.Bezoekers en eigenaren zijn gehouden de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.
.
Artikel 5.
Verplichtingen, verbodsbepalingen en sanctie
1. De eigenaar is verplicht het vaartuig in goede staat van onderhoud te houden.
De beoordeling of het vaartuig in goede staat verkeert wordt gedaan door het bestuur.
Onder “goede staat van onderhoud” wordt tenminste verstaan:
1.1 Gebruik van voldoende sterke meertouwen/landvasten.
1.2 Gebruik van stootwillen / fenders is verplicht wanneer de boot in aanraking kan komen met een andere boot.
1.3 Minstens één maal per jaar de boot aan de buitenkant geheel schoonmaken.
1.4 Groene aanslag regelmatig, dat wil zeggen, tenminste één per jaar verwijderen/schilderen.
1.5 Roestplekken regelmatig, dat wil zeggen, tenminste één maal per jaar behandelen en
verven/schilderen.
1.6 Beschadigingen en verwering van verf of gelcoat die het aanzien van de boot schaden
herstellen.
1.7 Er mogen geen goederen en dergelijke op de boot opgeslagen worden die het aanzien
van de boot en de haven schaden.
1.8 Afval en niet meer in gebruik zijnde goederen moet u ten spoedigste afvoeren.
1.9 Uit te voeren werkzaamheden mogen geen gevaar of onnodige hinder voor de overige
boten/haven en leden veroorzaken.
1.10 Voor informatie over het schoonmaken, onderhoud, reparatie en/of andere punten
van uw boot kunt u contact opnemen met de havenmeester.
1.11 Sanctie:
1.11a Blijft de eigenaar dan wel lid in gebreke, 4 weken nadat hij/zij door het bestuur
daartoe schriftelijk per aangetekende brief is aan gezegd, dan zal het bestuur het lidmaatschap
beëindigen en dient hij/zij de haven te verlaten.
2. De eigenaar is verplicht zijn vaartuig zodanig aan deugdelijke landvasten af te meren, dat het vrij
van andere vaartuigen ligt, of door middel van op de juiste plaatsen aangehangen stootkussens
wordt afgehouden. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan de havenmeester hierin voorzien, op kosten
van de eigenaar.
3. De eigenaar is verplicht ervoor te zorgen dat zijn vaartuig niet aan buitengewone lekkage
onderhevig is. Is dit wel het geval dan dient in overleg met de havenmeester tijdelijk een zodanige
ligplaats te worden gekozen, dat bij zinken van het vaartuig geen last wordt ondervonden.
Gezonken vaartuigen dienen op eerste aanwijzing van de haven meester geborgen te worden. Bij in
gebreke blijven, geschiedt dit vanwege de vereniging op kosten van de eigenaar.
4. Elk in boxen afgemeerd vaartuig, dient zijn kluifhout in te nemen, boegspriet te toppen, zodanig dat
geen onderdelen van het vaartuig, waaronder davits etc. buiten de boxen en/of boven de steigers
steken.
5.Het huishoudelijk afval van de boten kan worden gestort in de havenafvalcontainer.
Voor het afvoeren van oliën /vetten/ bilgewater en overige afval dient een ieder lid op de juiste wijze en voor eigen rekening zelf zorg te
dragen.
6 Het ledigen van chemische toiletten dient te geschieden in de daarvoor aanwezige chemische
stortplaats.
Voorts is het verboden:
7. Met geheel of gedeeltelijk gezette zeilen, de met steigers ingerichte haven gedeelte te bevaren.
8. Met motorboten snel in de haven te varen.
9. Een andere ligplaats in te nemen dan door de havenmeester of het bestuur is aangewezen.
10. Af te meren bij de waterkraan/vuilwaterpomp, anders dan voor het innemen van drinkwater en het
afgeven vuilwater.
11. Vaartuigen zonder toestemming van de havenmeester op de oever te stallen, alsmede reparaties
daaraan op de oever uit te voeren.
12. Zonder toestemming van het bestuur voorzieningen aan de steigers aan te brengen.
13. Op enigerlei wijze de havenkom en de terreinen te bevuilen. Hierbij wordt uitdrukkelijk gewezen
op het gevaar van plastic en chemicaliën in het water.
14. Onderdelen van schepen, tuigage e.d. op de steigers te laten liggen.
15. Aan boord van aan steigers afgemeerde vaartuigen reparaties te verrichten als daarbij temperaturen
optreden, genoeg voor het ontstaan van brand of ontploffing.

2

16. Het onvoorzichtig omgaan met vuur, benzine en andere licht ontvlambare stoffen.
17. Auto’s te parkeren in de parkeervakken naast het havengebouw en voor trailers / auto’s extra voorzieningen achter de camperplaatsen
op het haventerrein.
18. Onnodig de rust in de haven, op welke wijze dan ook, te verstoren.
19. Het geven van aanstoot door gebaar, houding of kleding en gedrag.
Iedereen dient de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.
De havenmeester is belast met de uitvoering van het huishoudelijk reglement en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
20. In de jachthaven te zwemmen.
21. Vanaf de steigers te vissen.
Artikel 6
Winterberging.
Leden van onze watersport vereniging kunnen gebruik maken van de winterstalling op basis van de vastgestelde kostenregeling.
Leden met een seizoenligplaats in onze haven hebben voorrang bij het toekennen van een winterstaanplaats t.o.v. de andere leden
van de vereniging.
Nadere regels voor het hijsen-, het transport en de opslag van de boten (brand)veilig en ordelijk te laten verlopen en schade aan de boten en
het milieu te voorkomen.
Hijswerkzaamheden, het transport en de opslag
1. Tijdens het hijsen, het transport- en de opslag van de boten dient u zich te houden aan de
aanwijzingen van de havenmeester en het hijspersoneel.
2. Tijdens het hijsen en het transport is het niet toegestaan dat iemand zich aan boord bevindt.
3. In-, of op de boot is/zijn geen gasfles(sen) aanwezig. Ook niet tijdens het hijsen!
4. Het is verboden zich binnen de draaicirkel van de kraan te bevinden.
5. Het reinigen van de boten is tijdens het aanwezig zijn van de kraan niet toegestaan.
6. Om milieuschade te voorkomen is het niet toegestaan dat geopende blikken of bussen met verf of
oplosmiddelen onder de boot op te slaan. Ook niet als zich daarin kwasten bevinden.
Men dient voor aanvang werkzaamheden de vloer onder de boot met dekzeil af te dekken.
7. Houd het terrein schoon en netjes. Neem de afval en ander niet te gebruiken spullen mee naar huis.
8. Gebruik voor het afdekken van de boten dekkleden van voldoende zware kwaliteit en zet het geheel
naar behoren vast. Dit om overlast voor de aangrenzende buren door hinderlijk opwaaien te
voorkomen.
9. Reinigen en schuren is na 13.00 uur niet toegestaan zonder toestemming van de havenmeester.
Schuurmachines met afzuiging of met opvang is verplicht.
10. Flex- en laswerk is alleen toegestaan mits:
- van de havenmeester toestemming is verkregen en
- er een tent rondom de plaats van de werkzaamheden is gebouwd en deze door de havenmeester
in orde is bevonden.
Voorjaar
Nadat de boten te water zijn gelaten, is een ieder verplicht binnen een etmaal (ca 24 uur) de opslagplek van zijn of haar boot schoon en netjes
achter te laten. Achtergelaten goederen en/of materialen zullen op kosten van de houder van de opslagplek worden verwijderd. Dat geldt ook
voor het ondersteunings- materiaal!
Havengebouw / Berging
1. Ons havengebouw is voorzien van douche en toiletvoorzieningen voor leden en passanten .. Hiervan kan men gebruik maken tegen
een geringe onkostenvergoeding. De gemeenschappelijke ruimte is bedoeld als ontvangstruimte .
2. De berging is alleen bestemd voor de opslag van gereedschap en goederen voor algemeen belang.
Uit oogpunt van brandveiligheid en verzekering mogen geen benzine en andere brandbare stoffen
opgeslagen worden. Dus ook geen buitenboordmotoren, benzinetanks en gasflessen.
3. Ook de opslag van privè goederen is niet toegestaan, dus ook geen fietsen, stoelen e.d.
In voorkomende gevallen zullen deze worden verwijderd!
4. De werkbank is bedoeld voor her verrichten van kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden van
de leden.
Artikel 7
1. De vereniging en de havenmeester zijn niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van
derden, op welke wijze ook ontstaan. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor diefstal in de haven.
2. De vereniging en de havenmeester zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel door welke
gebreken aan de jachthaven ook ontstaan.
3. De eigenaar van een vaartuig dat zich in de jachthaven bevindt, is aansprakelijk voor alle schade
door zijn vaartuig en/of door zijn toedoen en/of door toedoen van zijn medepassagiers veroorzaakt
aan eigendommen van de vereniging en/of derden. Hij dient de aangebrachte schade binnen dertig
dagen te herstellen of te vergoeden. Bij in gebreke blijven daarvan, zal op zijn kosten daarin worden
voorzien.
4. De vaartuigen en andere eigendommen van derden, die zich in de jachthaven bevinden worden niet
door de vereniging tegen brand en andere schade verzekert.
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Artikel 8
Slotbepalingen

1. Een ieder, die opmerkingen heeft of meent reden tot klachten te hebben, kan zich schriftelijk
wenden tot het bestuur.
2. Het lidmaatschap kan pas worden beëindigd na inlevering van de sleutel van de toegangsweg bij de
penningmeester of de havenmeester..
3. Het bestuur kan overgaan tot schorsing /beëindiging van het lidmaatschap op grond van wangedrag.
Hieronder wordt verstaan:
het in opspraak brengen van de vereniging of de watersport
het schaden van de belangen van de vereniging en of besluiten van het bestuur..
het niet zich houden aan het reglement en of besluit van het bestuur.
het zich onwelvoeglijk gedragen.
4. Alvorens een schorsing wordt overwogen , wordt dit lid door het bestuur uitgenodigd zijn /haar gedrag te verdedigen. Het zal schriftelijk
worden vastgelegd. Bij dit gesprek zullen minimaal twee bestuursleden bij aanwezig zijn.
Beroep is mogelijk via de algemene ledenvergadering..
5 In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
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