
Havenreglement 

 

Art.1  Dit reglement heeft betrekking op alle ligplaatshouders in de haven zowel leden als              

         niet-leden  

 

Art.2   Het haventerrein is in principe uitsluitend toegankelijk voor leden van wsv Stad- 

          Vollenhove , niet-leden welke een ligplaats in de haven hebben en gasten van  

          voornoemde ligplaatshouders 

 

Art.3  Een ligplaats mag slechts worden ingenomen indien 

- deze plaats door het bestuur is aangewezen 

- op het schip duidelijk zichtbaar is aangebracht een naam of nummer en 

thuishaven  

- aan art.9 van dit reglement is voldaan.  

 

Art.4   Een schip moet op een dusdanige wijze zijn afgemeerd, dat andere schepen 

          alsmede  

          personen en eigendommen van de vereniging en verhuurder niet beschadigd 

          kunnen worden. Uitstekende delen mogen niet over steigers en/of 

          loopplankier[en] steken. 

          Op de steigers, loopplankieren  en paden rond eiland en buitenring mogen geen  

          voorwerpen gestald worden anders dan uitsluitend voor het  in en uitladen van   

          goederen. 

 

Art.5   Het is niet toegestaan om steigers, plankieren en palen op welke wijze dan ook uit 

          te breiden cq. te veranderen. Ook mogen aan voornoemde objecten , kademuren 

          of oevers geen voorzieningen of veranderingen worden aangebracht. 

 

Art.6   Drinkwater mag uitsluitend als drinkwater worden gebruikt [ dus niet om schepen 

          te wassen etc]. De waterslangen mogen niet in het water hangen en dienen na 

          gebruik op een juiste manier te worden geborgen op de haspels[s] 

 

Art.7   Het is voorts niet toegestaan: 

- Zonder toestemming van de eigenaar diens vaartuig te betreden cq. te 

verleggen 

- Te zwemmen in de haven, te vissen in en nabij de haveningang of vanaf de 

steigers 

- Vuur-of andere wapens[windbuksen e.d.] in de haven of bijbehorende 

terreinen te dragen en/of te gebruiken 

- Honden los te laten lopen  cq. uit te laten op de haven en bijbehorende 

terreinen. 

Eventuele uitwerpselen dienen terstond door de eigenaar te worden 

opgeruimd. 

- Zonneschermen, stoelen, barbecues, vuurkorven etc. op het eiland of 

bijbehorende terreinen te laten staan indien men niet aan boord verblijft. 

- Met motorboten in de haven sneller te varen dan 3 km. per uur 

- Afvalstoffen op de haven achter te laten 

- Radio’s , TV’s etc. zodanig te gebruiken dat anderen daar hinder van 

ondervinden of na 22.00 uur luidruchtig te zijn. 

- Fietsen e.d te stallen op steigers, loopplankieren etc. De doorgangen moeten 

vrij blijven 

- Stroom af te takken  van leidingen anders dan de aangebrachte stroompunten 

welke hiervoor zijn bedoeld 

- Schuren en schilderen in de haven anders dan het verhelpen van kleine 

beschadigingen [ milieu-delict!] 

- Wanneer men afwezig is de stroompalen bezet te houden 



- Schepen dienen in een acceptabele staat van verschijning gehouden te 

worden, niet qua bouw maar naar  algemeen aanvaardbare 

onderhoudsnormen. 

- Barbecue’s, vuurkorven etc. te gebruiken in de haven en/of eiland zonder een 

blusmiddel bij de hand te hebben. 

 

Art.8  Gereedschappen e.d. welke van de vereniging zijn geleend dienen onmiddellijk na  

          afloop van het gebruik , schoon en in goede staat, te worden geretourneerd 

 

Art.9  Leden en niet-leden kunnen pas dan hun eigen- cq. hun toegewezen ligplaats 

          innemen  

          als voor 1 april dan wel 1 oktober voorafgaand aan zomer cq. winterseizoen het  

          verschuldigde liggeld op rekening van de vereniging is overgemaakt. Bij het niet 

          tijdig betalen kan men geen aanspraak maken op de ligplaats en is men ook niet  

          gerechtigd een plaats in te nemen. In het uiterste geval dient men de haven te 

          verlaten.       

          Het bestuur kan in een dergelijk geval de ligplaats aan een andere kandidaat toe 

          wijzen 

 

Art.10Het toezicht op naleving van dit reglement is opgedragen aan: 

- alle bestuursleden 

- havencommissaris 

- havenmeester [indien funktie bestaat] 

- alle leden 

 

Art.11 Leden dienen er voor zorg te dragen dat hun gezinsleden en hun gasten dit 

          reglement na 

          leven. Aanwijzingen van bestuursleden, havencommissaris en/of havenmeester 

          dienen te worden opgevolgd. 

 

Art.12 Wanneer leden aan derden toestemming hebben gegeven om haven, hun schip of  

           overige opstallen van de vereniging te betreden dienen zij die ander[en] daar een  

           schriftelijk bewijs van te geven. 

 

Art.13 De ALV kan , indien dit noodzakelijk wordt geacht, een verplichtte vaarrichting 

          voor de haven instellen. 

 

Art.14 Vallen, schoten en touwen dienen zodanig bevestigd en/of vastgezet te worden 

          dat een hinderlijk “klapperen” wordt voorkomen.  

 

Art.15 Overtreding van dit reglement kan op grond van art. 8 van het huishoudelijk 

          reglement royement tot gevolg hebben. 

 

Art.16 Het bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen en aan te vullen vooruitlopend op 

          de goedkeuring in de eerste daaropvolgende ALV. 

 

Art.17 In haven-zaken welke geen uitstel dulden en/of niet genoemd worden in dit 

          reglement  

kan het bestuur een besluit nemen vooruitlopend  op  goedkeuring in de 

eerstvolgende ALV. Tevens kan het bestuur, in het belang van de vereniging, 

afwijken van dit reglement 

  

            


