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NAAM 
 
 

Artikel 1 
 
De vereniging draagt de naam “Watersportvereniging Blinckvliet”. Zij is opgericht op veertien juli 
negentienhonderdeenenzeventig (14 juli 1971). 
 
 

ZETEL 
 
Artikel 2 
 
De vereniging heeft haar zetel in Zuidland, gemeente Bernisse 
 
 

DOEL 
 
Artikel 3 
 

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport. 
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

a. Het aanbrengen en instandhouden van de nodige accommodatie, t.w. een jachthaven met 
bijbehorende voorzieningen; 

b. Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en 
lezingen; 

c. Het organiseren van wedstrijden en tochten 
d. Het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel 

nastreven; 
e. andere middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
 

 
LEDEN, ERELEDEN, BUITENGEWONE LEDEN, ASPIRANT-LEDEN, JEUGDLEDEN EN 

BEGUNSTIGERS 
 
Artikel 4 
 

1. De vereniging kent leden, ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden, jeugdleden en  
begunstigers (donateurs) 

2. Het bestuur houdt een register (ledenlijst) bij waarin de namen van de onder 1. bedoelde 
personen zijn opgenomen. 

 
Artikel 5 
 

1. Leden van de vereniging kunnen Nederlanders zijn die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 
2. Ereleden zijn zij, die al dan niet op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd 

wegens hun verdiensten voor de vereniging of wegens het feit dat zij zich ten opzichte van het 
doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. 

3. Buitengewone leden zijn zij, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet aan het in lid 1 
gestelde vereiste van de Nederlandse nationaliteit voldoen. 

4. Aspirant-leden kunnen zijn zij die zich bij het bestuur voor het lidmaatschap c.q. buitengewone 
lidmaatschap hebben aangemeld en die met toestemming van het bestuur aan de activiteiten 
van de vereniging deelnemen maar nog niet tot het lidmaatschap c.q. buitengewoon 
lidmaatschap zijn toegelaten. 

5. Begunstigers (donateurs) zijn zij die zich jegens de vereniging verbonden hebben om deze 
jaarlijks te steunen met een door het bestuur vast te stellen minimumbijdrage. 

6. Ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten 
en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend respectievelijk 
opgelegd. 
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7. Jeugdleden kunnen zijn Nederlanders die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. 
Indien minderjarig behoeven zij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) om tot 
de vereniging te kunnen toetreden. Evenzo behoeven zij een dergelijke toestemming voor het 
bekleden van een functie in enig orgaan van de vereniging. 
Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als een aspirant-lid. 
 

 
TOELATING 

 
Artikel 6 
 

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, buitengewone leden, aspirant-leden,  
jeugdleden en begunstigers. De algemene vergadering beslist omtrent de benoeming van  
ereleden. 

2. In het huishoudelijk reglement kunnen inzake de overgang van aspirant-lid tot lid c.q.  
buitengewoon lid nader bepalingen worden opgenomen. 

3. Bij de beslissing omtrent de toelating als lid, buitengewoon lid, aspirant-lid of jeugdlid  laat het 
bestuur zich bijstaan door een Commissie van Introductie. 
Het bestuur wijkt van de adviezen van deze commissie slechts om dringende redenen af. 

 
 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
 
Artikel 7 
 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. Opzegging door het lid per brief aan het bestuur. Wanneer het lidmaatschap in de 

loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor 
het gehele jaar verschuldigd. 

b. Overlijden van het lid; 
c. Opzegging door de vereniging; dit kan door het bestuur per aangetekende brief 

gebeuren wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap 
te voldoen dan wel wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet 
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 
lidmaatschap te laten voortduren. 

d. Ontzetting; deze kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 
wijze wordt benadeeld. 

2. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur per aangetekende brief, maar niet 
nadat het lid in de gelegenheid is gesteld om een mondelinge toelichting op zijn handelen c.q. 
het nalaten daarvan te geven bij het bestuur. 

3. Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na  
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij 
wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis 
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

4. Indien geen beroep wordt ingesteld tegen een ontzetting uit het lidmaatschap dan wel nadat 
het beroep als bedoeld in lid 3 ongegrond is verklaart, is het desbetreffende lid verplicht zijn 
ligplaats voor of op de aangegeven datum op te geven en ook aan andere nog lopende 
verplichtingen te voldoen. Indien het niet nakomen hiervan leidt tot procedures dan wel andere 
kosten voor de vereniging, zullen deze op hem/haar worden verhaald. 

5. Het in de leden 1 tot en met 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het 
buitengewone lidmaatschap, het aspirant-lidmaatschap, het jeugdlidmaatschap en het zijn van 
begunstiger van de vereniging. 
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EENMALIGE EN JAARLIJKSE BIJDRAGEN 
 

Artikel 8 
 

1. De leden, de buitengewone leden, de aspirant-leden, de jeugdleden en de begunstigers zijn 
gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal 
worden vastgesteld. 
Zij kunnen daartoe door de algemene vergadering in categorieën worden ingedeeld die een 
verschillende bijdrage betalen. 

2. De leden, buitengewone leden, aspirant-leden, jeugdleden, voor zover aan hen een ligplaats 
is toegewezen of voor zover zij voor een ligplaats in aanmerking wensen te komen, zijn 
daarenboven gehouden eigenhandig aan het onderhoud van de haven mede te werken (hand 
en spandiensten), tenzij zij hiervan door of namens het Bestuur uitdrukkelijk zijn vrijgesteld. 

3. De leden, buitengewone leden, aspirant-leden, jeugdleden zijn bovendien gehouden tot het 
betalen van een initiële eenmalige bijdrage, die voor elk lidmaatschap door de algemene 
vergadering zal worden vastgesteld. 

4. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

5. Voor zover de leden, buitengewone leden, aspirant-leden, jeugdleden een ligplaats is 
toegewezen zijn zij bovendien gehouden tot betaling van een vergoeding voor het ter 
beschikking krijgen van een ligplaats. 

6. Daarnevens kan door de algemene vergadering de leden, buitengewone leden, aspirant-
leden, jeugdleden de verplichting worden opgelegd deel te nemen in de financiering van de 
investeringen van de vereniging. 

 
 

RECHTEN VAN ERELEDEN, BUITENGEWONE LEDEN, ASPIRANT-LEDEN, JEUGDLEDEN EN 
BEGUNSTIGERS 

 
Artikel 9 
 

1. Behalve de overige rechten die aan ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden, jeugdleden 
en begunstigers bij of krachtens de statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door 
de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen bij 
te wonen en het terrein van de jachthaven te betreden. 

2. Ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden, jeugdleden en begunstigers hebben bovendien 
het recht alle algemene vergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te 
voeren. Zij hebben geen stemrecht. Ereleden, die tevens gewoon lid van de vereniging zijn, 
zijn uit dien hoofde bevoegd alle ledenrechten uit te oefenen en verplicht alle plichten van 
gewone leden na te leven. 

 
BESTUUR 

 
Artikel 10 
 

1. Het bestuur bestaat uit een oneven, door de vergadering vast te stellen aantal van ten minste 
zeven personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming 
geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 4. Van het aantal bestuursleden moet 
bij voorkeur de meerderheid in Zuidland of aangrenzende woonkernen woonachtig zijn. 

2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt al dan niet uit één of meer niet bindende 
voordrachten; tot het opmaken van een dergelijk voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur 
als ten minste tien leden. 

3. De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een 
voordracht door één of meer leden moet uiterlijk vijf dagen voor de aanvang der vergadering 
schriftelijk en volledig ondertekend bij het Bestuur worden ingediend. 

4. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het Bestuur buiten de leden wordt 
benoemd. 
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BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 
 

Artikel 11 
 

1. De voorzitter wordt jaarlijks in de voorjaarsvergadering door de algemene ledenvergadering in 
functie gekozen. 
Het bestuur wijst uit zijn midden een ondervoorzitter, een secretaris, een plaatsvervangend 
secretaris, een penningmeester en een plaatsvervangend penningmeester aan. Een 
bestuurslid, niet echter de voorzitter, kan meer dan één van de in de vorige zin genoemde 
functies bekleden, met uitzondering van de combinatie van de functie van secretaris en 
penningmeester. 

2. Het Bestuur neemt besluiten met de stemmen van de meerderheid van het aantal in functie 
zijnde leden van het Bestuur. 

3. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die in een volgende 
vergadering door het Bestuur worden vastgesteld en dan door de voorzitter en de secretaris 
worden ondertekend 

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de 
besluitvorming door het Bestuur worden gegeven. 

 
 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHORSING 
 

Artikel 12 
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

a. Ten aanzien van een lid van het Bestuur dat uit de leden benoemd is, door het eindigen 
van het lidmaatschap van de vereniging. 

b. Door schriftelijke opzegging; deze gaat in op het daarin genoemde moment.  
2. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 

algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie 
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op 
te maken rooster van aftreding, behoudens de voorzitter, die een jaar na zijn benoeming 
aftreedt. De aftredende kan herkiesbaar worden gesteld; wie in een tussentijdse vacature 
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 

 
BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING 

 
Artikel 13 
 
1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. Het Bestuur vertegenwoordigt daarbij de vereniging,  De bevoegdheid tot 
vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter alsmede aan ieder der 
bestuursleden, samen met een ander bestuurslid. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd tot aan 
de eerstkomende algemene vergadering. Het bestuur kan in dat verband een bijzonder 
algemene vergadering bijeenroepen, waarin de voorziening in de open plaats of open 
plaatsen aan de orde komt. 

3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 
doen uitvoeren door commissies waarvan de leden op voordracht van het Bestuur worden 
benoemd door de algemene vergadering voor een door de algemene vergadering van geval 
tot geval vast te stellen tijd. 

4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg 
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerstelling voor een schuld van een ander verbindt.  

5. Het Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: 
a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt 

verleend; 
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b. het als leen verstrekken van gelden, alsmede het te leen opnemen van gelden, 
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend 
bankkrediet.  

  
 

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING 
 

Artikel 14 
 

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december . 
2. Het Bestuur is verplicht van de baten en lasten, alsmede van de vermogenstoestand van de 

vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en 
verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Het Bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn 
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en staat van baten en lasten, met 
toelichting, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. 

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van onderzoek, 
bestaande uit twee commissieleden en één plaatsvervanger, die geen van allen deel mogen 
uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 
Bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het 
Bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van het onderzoek alle door haar gevraagde 
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de 
boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

5. Het Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, gedurende tien jaren te 
bewaren. 

 
ALGEMENE VERGADERING 

 
Artikel 15 
 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 
de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van 
deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering – de 
voorjaarsvergadering – gehouden. 
In de voorjaarsvergadering komen onder meer aan de orde: 

a. Vaststelling van het verslag van de laatste algemene vergadering; 
b. Goedkeuring van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording bedoeld in 

artikel 14, welke vergezeld gaat van het verslag van de daar bedoelde commissie; 
goedkeuring van bedoelde rekening en verantwoording strekt tot décharge van het 
Bestuur voor het gevoerde beleid; 

c. De benoeming van de in artikel 14 lid 4 genoemde commissie voor het volgende 
verenigingsjaar; 

d. Voorziening in eventuele vacatures, inclusief de benoeming van de voorzitter. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 

oordeelt, doch in ieder geval één in het najaar (de najaarsvergadering). In de 
najaarsvergadering komen onder meer aan de orde: 

a. Vaststelling van het verslag van de laatste algemene vergadering; 
b. Goedkeuring van de begroting voor het op één januari daaraanvolgend 

verenigingsjaar 
c. Vaststelling van contributie, liggelden en overige bijdragen. 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als 
bevoegd is tot het uitbrengen van ééntiende gedeelte der stemmen, of tenminste drie 
bestuursleden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn 
van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg 
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping 
overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging 
gevestigd is veel gelezen dagblad en door mededeling op het in het clubgebouw aanwezige 
mededelingenbord. Het clubgebouw staat voor een dergelijke vergadering ter beschikking. 
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TOEGANG EN STEMRECHT 
 

Artikel 16 
 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid 
dat geen lid van de vereniging is, alle ereleden, alle buitengewone leden, alle aspirant-leden, 
alle jeugdleden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden, geschorste 
buitengewone leden, geschorste aspirant-leden, geschorste jeugdleden en geschorste 
bestuursleden, behoudens tot vergaderingen genoemd in artikel 7, lid 3. 

2. Over toelaten van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 
3. Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst, heeft één stem. Een bestuurslid dat geen lid 

van de vereniging is, heeft een raadgevende stem. 
4. Een stemgerechtigde kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen 

uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen. 
 
 

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN 
 

Artikel 17 
 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of door de 
ondervoorzitter. Ontbreken de voorzitter en de ondervoorzitter, dan treedt een der andere 
door het Bestuur aan te wijzen bestuursleden als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet 
in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de 
voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gemaakt, die na vaststelling door 
de algemene vergadering door de voorzitter van de vergadering en de notulist worden 
ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van 
het verhandelde doen opmaken. De notulen of het proces verbaal worden ter kennis van de 
leden, de ereleden, de buitengewone leden, de aspirant-leden, de jeugdleden en de 
begunstigers gebracht door middel van het ter inzage leggen hiervan in het clubgebouw. 

 
 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 

Artikel 18 
 

1. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene 
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

2. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft 
een tweede stemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich 
hebben verenigd en is hij/zij verkozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der 
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien twee casu quo meer dan twee personen 
eenzelfde aantal stemmen op zich verenigen, beslist het lot wie is gekozen casu quo wie voor 
een herstemming in aanmerking komt. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, 
beslist het lot. 

3. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het 
verworpen. 

4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 
gewenst acht of één der stemgerechtigden aanwezig dat voor de stemming verlangt. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden 
beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij en stemgerechtigde aanwezige hoofdelijke 
stemming verlangt. 
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BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING 
 

Artikel 19 
 

1. De algemene vergaderingen worden behoudens het bepaalde in artikel 15 lid 4 
bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de 
leden, ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden, jeugdleden en begunstigers volgens het 
register bedoelt in artikel 5 lid 7. De termijn voor de oproeping bedraagt zeven dagen. Van de 
oproeping wordt mededeling gedaan op het in het clubgebouw aanwezige mededelingenbord. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde 
in artikel 20 

 
 

STATUTENWIJZIGING 
 

Artikel 20 
 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een 
besluit van de algemene vergadering, waartoe op een termijn van ten minste tien dagen is 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, 
alsmede de plaats waar het afschrift van het voorstel ter inzage ligt. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen voor de dag van de 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop 
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als 
hiervoor bedoeld, met de oproeping toegezonden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen. 
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 

opgemaakt. 
 
 

HUISHOUDELIJK- EN HAVENREGLEMENT 
 

Artikel 21 
 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en een havenreglement 
vaststellen. 

2. Het huishoudelijk reglement en het havenreglement mogen niet in strijd zijn met de wet, noch 
met de statuten. 

 
 

LIDMAATSCHAP WATERSPORTVERBOND (voorheen KNWV) 
 

Artikel 22 
 

De vereniging kan verplichtingen aangaan, voor zover die verplichtingen voortvloeien uit de 
omstandigheid dat de vereniging lid is van het Watersportverbond. 
Deze bepaling is gelijkelijk van toepassing met betrekking tot verplichtingen voortvloeiend uit de 
omstandigheid dat de vereniging met voorafgaande toestemming van de algemene vergadering 
lid is van enige andere vereniging. 
 
 

ONTBINDING 
 

Artikel 23 
 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het 
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.  
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2. Bij een dergelijke vergadering moeten tenminste 75% van de stemgerechtigde leden 
aanwezig zijn. Zo dit niet het geval is wordt tenminste een maand later een volgende 
vergadering uitgeschreven. Hierbij geldt het voorgeschreven quorum niet. 

3. Het batige saldo na vereffening zal worden bestemd voor doeleinden, zoveel mogelijk in 
overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het 
besluit tot ontbinding anders beslist; een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet 
wordt bepaald. 

 
 

SLOTBEPALING 
 

Artikel 24 
 
Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien. 
 
 
Zuidland, 15 april 2005. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
 
 

DEFINITIES 
 

Artikel 1 
 
Waar in het reglement gesproken wordt van: 

a. “Statuten” wordt bedoeld de statuten van de Watersportvereniging “Blinckvliet”, gevestigd 
te Zuidland. 

b. “Gebruiker” wordt daaronder verstaan degene die een ligplaats in de haven in gebruik 
heeft toegewezen gekregen van de vereniging, of op andere wijze van de faciliteiten van 
de haven gebruik maakt. 

c. “Lid” wordt het buitengewoon lid en het jeugdlid daaronder begrepen. 
 

 
KANDIDATEN VOOR HET LIDMAATSCHAP 

 
Artikel 2 
 

1. Kandidaten voor het (jeugd)lidmaatschap van de vereniging moeten op een daartoe bestemd 
formulier worden voorgesteld door 2 leden. De Commissie van Introductie adviseert 
vervolgens het bestuur. 

2. De aanmelding dient vergezeld te gaan voor een betaling ad € 12,-- voor jeugdleden en € 25 
voor beoogde leden. 

3. De lijst met namen van kandidaten voor het lidmaatschap wordt gedurende 14 dagen ter 
inzage gelegd in het clubgebouw dan wel op andere wijze ter kennis gebracht van de leden. 
Leden kunnen binnen deze termijn reageren bij de Commissie van Introductie. Deze 
Commissie zal deze reacties onder geheimhouding onderzoeken. De adviezen van de 
Commissie en de daarop volgende besluiten van het bestuur worden zonder opgaaf van 
redenen ter kennis gebracht aan de leden. Een afgewezen kandidaat kan eenmaal maar niet 
eerder dan een jaar na de afwijzing opnieuw als kandidaat worden geïntroduceerd. Het staat 
de kandidaat echter vrij om zich tussentijds terug te trekken; dit zal niet als een afwijzing 
worden beschouwd. 

4. Wanneer het bestuur tot toelating van de kandidaat besluit, wordt hij/zij op een lijst van 
aspirant-leden geplaatst. 

5. Aan lid 4 wordt echter pas toepassing gegeven, indien is voldaan aan de navolgende 
voorwaarden: 
a. Storting van een eenmalige bijdrage van € 400,--  voor kandidaat-leden en € 75,-- voor 

aspirant-jeugdleden. 
b. Betaling van de dan geldende contributie. 

6. Indien de kandidaat-leden nog voor hun toelating als aspirant-lid kunnen beschikken over een 
ligplaats, zal de in lid 5 bedoelde eenmalige bijdrage moeten zijn voldaan alvorens de ligplaats 
wordt ingenomen. 

7. Het aspirant-lid kan pas lid, jeugdlid dan wel buitengewoon lid worden indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
a. Na een periode van 10 maanden waarin aan de verenigingsactiviteiten en –verplichtingen 

is deelgenomen. 
b. Behoudens vrijstelling van het bestuur aanwezigheid op de algemene ledenvergadering, 

waarin het beoogde lid aan de leden kan worden voorgesteld. 
8. Zolang door het bestuur nog niet is beslist over het lidmaatschap van een aspirant-lid wordt 

hij/zij behandeld als ware er sprake van lidmaatschap. 
9. Indien het bestuur besluit om het aspirant-lid niet toe te laten als lid, dan zal de betaling als 

bedoeld in lid 5, onder a, worden terugbetaald zonder rentevergoeding. 
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HET HERNIEUWEN VAN HET LIDMAATSCHAP 

Artikel 3: 
 

1. Een lid, dat zich van de ledenlijst heeft doen afvoeren, kan opnieuw als lid worden 
aangenomen, doch zal dan aan alle voorwaarden moeten voldoen, welke aan nieuwe leden 
worden gesteld. 

2. In afwijking van het gestelde in lid 1 zijn leden, die hun lidmaatschap hebben beëindigd maar 
zich wel hebben aangemeld als donateur, geen eenmalige bijdrage verschuldigd als bedoeld 
in artikel 8, lid 3, van de Statuten. 

 
DE RECHTEN VAN NABESTAANDEN VAN LEDEN 

 
Artikel 4: 
 
Bij overlijden van een lid kan één nabestaande in de eerste graad zo hij/zij dit wenst in de rechten en 
plichten van de overledene treden. 
 

DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN EN DE GEBRUIKERS 
 
Artikel 5: 
 

1. Ieder lid heeft recht op het uitsluitend gebruik van de hem toegewezen ligplaats, behoudens  
het beschikken over de ligplaats door of namens het Bestuur indien en voor zolang het lid zijn 
ligplaats niet voor zijn eigen boot gebruikt. Hij zal aan zijn ligplaats geen veranderingen of 
aanvullingen aanbrengen, tenzij hiertoe toestemming is verkregen van het Bestuur. 

2. Is ten gevolge van een verandering of aanvulling de waarde van de ligplaats verminderd, dan 
zal de schade door het betreffende lid aan de vereniging worden vergoed. 

 
Artikel 6: 
 

1. Het bestuur beslist over en is verantwoordelijk voor het onderhoud van en de eventuele 
vernieuwingen in de jachthaven. 

2. Ingeval in of aan een ligplaats belangrijke schade ontstaat of dreigt te ontstaan, of gevaar 
dreigt van ernstige hinder voor de andere gebruikers, dient de betrokken gebruiker een 
bestuurslid of de havenmeester hiervan onverwijld in kennis te stellen. 

 
Artikel 7: 
 

1. De leden en gebruikers zijn verplicht zich te onthouden van een dusdanig gebruik van de 
haven of delen daarvan, dat hinder of gevaar voor medeleden of medegebruikers ontstaat; in 
het bijzonder is het verboden in de haven met een snelheid van meer dan 5 km per uur te 
varen. Het vissen dient te geschieden zonder hinder voor anderen. 

2. Het is verboden op het terrein der jachthaven: 

• Open vuren te hebben met uitzondering van barbecues op de wal (dus ook niet op de 
steigers); 

• Vaartuigen en/of goederen op de wal te doen liggen anders dan op de daartoe bestemde 
plaatsen. 

 
Artikel 8: 
 
Bij verandering van het adres zijn de leden verplicht hiervan met spoed schriftelijk aan de secretaris 
mededeling te doen. 
 
Artikel 9: 
 
Iedere gebruiker van de jachthaven is gehouden aan de aanwijzingen van een bestuurslid, dan wel 
van de havenmeester loyaal gevolg te geven. 
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BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE DE EIGENDOM VAN SCHEPEN EN RECHTEN EN 
PLICHTEN VAN DE EIGENAREN. 

 
Artikel 10 
 
1. Indien een schip eigendom is van personen, die een huwelijk/geregistreerdpartnerschap zijn 

aangegaan, wordt bij de toelating via de Commissie van Introductie vastgelegd wie van hen 
wordt geregistreerd als lid. Op hem/haar zijn alle rechten en plichten als lid van toepassing. 
Het bestuur dan wel een daartoe aangewezen commissie kan op verzoek van het lid bepalen, 
dat een deel van deze rechten en plichten wordt uitgeoefend door de partner van het lid. 

2. Indien een schip eigendom is van meerdere leden, dan zijn deze elk verantwoordelijk voor de 
rechten en plichten van de eigenaren, met dien verstande dat één der leden moet worden 
aangewezen als houder van de ligplaats met de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. 

3. Indien een schip eigendom is van meerdere personen, waarvan er slechts één lid is van de 
vereniging, dan is dat lid volledig verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende rechten en 
plichten; deze kunnen niet worden overgedragen aan een mede-eigenaar, niet zijnde lid van 
de vereniging. 

 
DE JAARLIJKSE BIJDRAGEN 

 
Artikel 11: 
 

1. In de gezamenlijke kosten en lasten wordt door de ligplaats houdende leden bijgedragen in 
verhouding tot de grootte van de bij hen in gebruik zijnde box (prijs per m2). Wijzigingen in de 
boxmaten leiden tot pro rata verhoging of verlaging van deze bijdrage. Indien de aanvang van 
het gebruik van een ligplaats niet valt op 1 april, dan wordt de bijdrage voor dat kalenderjaar 
als volgt berekend: 

• Aanvang voor 1 juli:   het volle bedrag. 

• Aanvang op 1 juli tot 1 september: ¾ van het volle bedrag. 

• Na 1 september:   5 maanden 

• Na 1 oktober:    4 maanden 

• Na 1 november   3 maanden 

• Na 1 december:    2 maanden 
2. Wordt een ligplaats opgezegd na 1 december dan heeft de betrokkene slechts recht op 

restitutie van de helft van het liggeld bij ontruiming voor 1 juni. Bij ontruiming na 1 juni vindt 
geen restitutie plaats. 

 
 

DE BEGROTING EN DE EXPLOITATIEREKENING 
 

Artikel 12: 
 

1. Van de baten en lasten zal telken jare door de penningmeester een begroting worden 
ontworpen en ter vaststelling aan de jaarlijks in het najaar te houden algemene vergadering 
worden voorgelegd. 

2. Met ingang van een datum door het Bestuur te bepalen zal door ieder der ligplaats houdende 
leden t.b.v. de kas van de vereniging jaarlijks aan de penningmeester worden overgemaakt 
zijn omslag in voormeld begroot bedrag der lasten. 
Deze omslag zal jaarlijks in de vergadering, bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden vastgelegd. 
Aan het eind van elk boekjaar, hetwelk gelijk is aan het kalenderjaar, wordt door de 
penningmeester een exploitatierekening opgemaakt over het afgelopen jaar. 
 

Artikel 13: 
 

1. Het bestuur zal kunnen besluiten tot belegging van de geldmiddelen op lange termijn, welke 
belegging echter niet anders zal mogen geschieden dan op de wijze als aangegeven is in de 
Beleggingswet. 
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2. De waardepapieren zullen moeten worden bewaard in een safeloket bij een solide op de 
rekening van het fonds. 

 
 
Artikel 14 
 

• Betalingen geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de nota door overschrijving 
op rekening 375956182 van WSV Blinckvliet bij de Rabobank; 

• Bij gebreke van tijdige betaling wordt een aanmaning gestuurd met daarbij de verplichting 
om alsnog binnen 14 dagen te betalen. In geval van zodanige aanmaning worden de 
kosten verhoogd met een toeslag van € 25,-- wegens administratiekosten. 

• Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten om in zowel individuele als wel algemene 
gevallen deze toeslag anderszins vast te stellen. 
● Bij betaling na het vervallen van de betalingstermijn en bij betaling na toezending van 
   een 1e aanmaning wordt een boete van € 25 opgelegd. 
● Bij het niet betalen na-, en/of van, de 1e aanmaning volgt een 2e aanmaning waarbij de  
   toeslag wordt verhoogd met 20% van de oorspronkelijke nota. 

• Het bestuur kan besluiten, dat betalingsplicht van contributie, ligplaats en gebruik van 
elektriciteit in plaats van een specifieke nota kenbaar te maken via het periodieke 
verenigingsorgaan. In dat geval zal ook de betalingstermijn worden aangegeven en de 
wijze van verhoging van de nota in geval niet aan die betalingsplicht is voldaan. 

• Indien in geval van niet tijdige betaling vervallen alle rechten van het desbetreffende lid; 
de plichten blijven onverkort gehandhaafd. 

 
Artikel 15 
 

1. a Het bestuur is gerechtigd het haventerrein door de Havencommissie zo vaak als het zulks  
 gewenst acht te laten controleren op orde en netheid. De controle zal worden  
 aangekondigd in Het Spuigat en op het mededelingenbord in het clubgebouw, zulks ten  
 minste twee weken van tevoren. 
  
 b Als bij een dergelijk controle goederen worden aangetroffen die kennelijk afval zijn, dan 

kan het Bestuur die goederen zonder meer doen afvoeren naar de afvalopslag.  
 
 c Zijn de aangetroffen goederen geen kennelijk afval, dan komen zij ten beheer van het 

Bestuur. Het Bestuur zal vervolgens die goederen in bewaring nemen voor rekening en 
risico van de rechthebbende en deze van een en ander op de hoogte stellen door middel 
van Het Spuigat en van het mededelingenbord in het clubgebouw. 

  Het Bestuur behoeft de goederen slechts 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van 
mededeling, in bewaring te houden. Bij verloop van die termijn en zonder dat de eigenaar 
zich bij de Vereniging heeft gemeld voor ontvangst der goederen worden zij van 
rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst eigendom van de Vereniging. Indien het 
goederen betreft die hebben toebehoord aan een overledene, zal mededeling geschieden 
door middel van een aangetekend schrijven aan de erven. 

  De Vereniging zal nimmer tot teruggave verplicht zijn alvorens de aan de bewaarneming 
verbonden kosten aan de Vereniging zijn betaald. Teruggave aan de rechthebbende 
behoeft slechts plaats te vinden indien en voor zover diens rechten zijn aangetoond. 

2. De controle kan mede omvatten het al dan niet rechtmatig zijn van het gebruik van ligplaatsen 
of ruimten in het water resp. op de wal voor schepen, bijboten, trailers, wiegen, stophout of 
dergelijke. 
Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is dan overeenkomstig van toepassing. 
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HET BESTUUR 
 

Artikel 16 
 

1. Namens de Vereniging neemt het Bestuur aangeboden geschenken aan of weigert deze. Het 
doet daarvan mededeling in de eerstvolgende algemene vergadering. 

2. Onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergadering is het Bestuur 
bevoegd de behartiging van daartoe naar het oordeel van het Bestuur in aanmerking komende 
belangen van de Vereniging speciaal op te dragen aan één of meer leden. 

3. Niet geschorste, uit het lidmaatschap niet ontzette, respectievelijk leden wier lidmaatschap 
niet is opgezegd en die zich over het Bestuur menen te moeten beklagen, of die met het 
Bestuur verschil van mening hebben over de statuten, het huishoudelijk reglement of 
maatregelen van orde of de interpretatie daarvan, kunnen hun klachten schriftelijk tot uiterlijk 
zeven dagen voor de algemene ledenvergadering indienen bij de secretaris van de 
Vereniging. Het Bestuur is verplicht deze klachten te behandelen. Zolang de Algemene 
Ledenvergadering niet heeft beslist, dienen de leden zich te gedragen naar het oordeel van 
het Bestuur. 

4. Een plaatsvervangend voorzitter/secretaris/penningmeester treedt op in geval van 
ontstentenis of belet van de voorzitter/secretaris/penningmeester; hij treedt dan in alle rechten 
en plichten van de voorzitter, respectievelijk den secretaris, respectievelijk de 
penningmeester. 

5. Vergaderingen van het Bestuur worden door de voorzitter bijeengeroepen zo dikwijls hij dit 
nodig oordeelt. Hij is tot zodanige bijeenroeping verplicht indien de meerderheid van de 
bestuursleden dat van hem verlangt. 

 
 

TAKEN VAN DE SECRETARIS EN VAN DE PENNINGMEESTER 
 

Artikel 17: 
 

1. De penningmeester is belast met het financiële beheer en wel in overeenstemming met de 
besluiten van het Bestuur. 

2. Hij of zij is verplicht de kasmiddelen zo spoedig mogelijk te plaatsen op een giro- en/of 
bankrekening ten name van de Vereniging, zulks behoudens een klein bedrag aan kasgeld. 

3. De secretaris houdt de notulen van de ledenvergaderingen en van de bestuursvergaderingen 
bij en schrijft de vergaderingen uit. Hij of zij neemt kennis van alle ingekomen stukken, doet 
daarvan mededeling aan de voorzitter respectievelijk de plaatsvervangend voorzitter, voert de 
briefwisseling, houdt afschrift van de verzonden stukken, brengt op de jaarlijkse 
ledenvergadering in het voorjaar een jaarverslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en 
ondertekent alle officiële mededelingen. 

 
 

DE COMMISSIE VAN ONDERZOEK 
 

Artikel 18 
 

1. Taakomschrijving van de Commissie van Onderzoek (CVO) bedoeld in art. 14 lid 4 van de 
Statuten: 

a. Het onderzoek omvat het financiële beheer der Vereniging inclusief de winkel, de 
kantine en de brandstofverkoop. 
Het richt zich op de volgende aspecten: 

• Zijn de inkomsten en uitgaven behoorlijk gedekt door kasbescheiden? 

• Kloppen de inkomsten met het ledenbestand, met de verhuur van ligplaatsen, 
met de passantenadministratie en met eventuele andere inbare 
vorderingen/opvorderbare schulden? 

• Zijn de aangegane verplichtingen/gedane uitgaven in overeenstemming met 
de door de Algemene Vergadering vastgestelde begroting? 

• Zijn de boekhouding en de bescheiden rekenkundig juist? 
Indien en voor zover naar het oordeel van de CVO de doelmatigheid van het 
onderzoek dat toelaat, mag het onderzoek steekproefsgewijs plaatsvinden. 
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b. De CVO vermeldt in haar rapport aan de Algemene Ledenvergadering haar oordeel 
over de juistheid van de balans en haar mening of de rekening van het Bestuur een 
realistische afspiegeling is van de eerder in de begroting voor dat jaar verwachte 
inkomsten en uitgaven. 

c. Het rapport van de CVO zal uiterlijk 14 dagen voor de betreffende Algemene 
Vergadering ter kennis van het Bestuur worden gebracht teneinde het Bestuur de 
gelegenheid te geven zich daarover te beraden. 

2. Geen lid van de Commissie van Onderzoek zal langer deel uitmaken van deze commissie dan 
ten hoogste 3 jaren; na een jaar kan wel opnieuw een benoeming voor ten hoogste drie jaar 
volgen. 

3. Indien de goedkeuring, bedoeld in artikel 15 lid 2 onder b der statuten, niet wordt verleend, 
benoemt de Algemene Vergadering een commissie met het recht om met de Commissie van 
Onderzoek het exploitatieoverzicht te herzien en namens de Algemene Vergadering opnieuw 
vast te stellen, goed te keuren alsmede decharge te verlenen. 

 
 

HAVENCOMMISSIE 
 

Artikel 19: 
 

1. De havencommissie wordt voor de tijd van 3 jaar op voordracht van het Bestuur door de 
Algemene Ledenvergadering benoemd. De havencommissie verkiest uit haar midden een 
voorzitter, 

2. De havencommissie maakt verslag van haar vergaderingen en zendt afschriften aan het 
Bestuur. 

3. In de havencommissie heeft een vertegenwoordiger van het Bestuur zitting. 
4. Alle technische werkzaamheden in de haven worden uitgevoerd met medeweten van de 

havencommissie. 
5. De voorzitter van de havencommissie informeert de havenmeester over de te verrichten 

werkzaamheden. 
6. Elke zaterdag, welke als werkzaterdag is aangewezen, is ten minste één lid van de 

havencommissie op de haven aanwezig om het werk te verdelen en gaande te houden; zij 
dienen vroegtijdig een lijst met uit te voeren werkzaamheden klaar te hebben.. 

7. De havencommissie zal de namen van de leden, welke ondanks herhaald verzoek niet komen 
voor het verlenen van hand en spandiensten, opgeven aan het Bestuur. Het Bestuur zal die 
leden onmiddellijk schriftelijk op hun tekortkomingen attenderen en een afschrift van dat 
schrijven aan de havencommissie sturen. 

8. De havencommissie bespreekt in haar vergaderingen de uit te voeren werkzaamheden, 
waarbij de projectleiders nadere toelichting geven; de havencommissie coördineert de 
werkzaamheden. 

9. In geval van wijziging in de relatie van de havenmeester tot de vereniging zal het Bestuur 
vooraf het gevoelen van de havencommissie inwinnen. 

 
OVERIGE COMMISSIES 

 
Artikel 20 
 
1. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van andere commissies dan reeds 

voorgeschreven in statuten en huishoudelijk reglement (te weten Commissie van Introductie, 
Commissie van Onderzoek en Havencommissie) 

2. Kandidaatstelling voor een functie in enige commissie worden, voor zover in de statuten niet 
anders bepaald, voorgedragen vanuit de leden. 

3. Tenzij er in de statuten of huishoudelijk reglement specifieke bepalingen zijn opgenomen geldt 
het lidmaatschap van een commissie voor 3 jaar. Na afloop hiervan kan het bestuur, al dan 
niet op voordracht van de commissie, een voorstel doen tot herbenoeming voor een gelijke 
periode. 
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DE ALGEMENE VERGADERING 
 

Artikel 21 
 

1. Oproepingen voor een algemene vergadering moeten, vergezeld van de agenda en de 
voorstellen van het Bestuur, ten minste drie weken voor de dag der vergadering worden 
gedaan, behoudens in spoedeisende gevallen ter beoordeling van het Bestuur. De nadien 
door de leden gedane voorstellen moeten dan ten minste 7 dagen voor de dag der 
vergadering bij aanvullende agenda ter kennis van de leden worden gebracht; laatst bedoelde 
voorstellen moeten tenminste 2 weken voor de dag der vergadering het Bestuur hebben 
bereikt. Voorgaande onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 1 der Statuten. 

2. Het Bestuur beslist of voorstellen, tijdens een vergadering gedaan, al of niet in dezelfde 
vergadering in behandeling zullen worden genomen. Over voorstellen met belangrijke 
consequenties kan niet worden beslist wanneer zij niet expliciet op de agenda staan. 

 
 
 
 

DE HAVENMEESTER 
 

Artikel 22: 
 
Het dagelijks toezicht op de jachthaven is opgedragen aan de havenmeester of aan zijn/haar door het 
Bestuur aan te wijzen plaatsvervanger. Het personeel wordt door het Bestuur aangesteld en 
ontslagen. Bezoldiging en werkzaamheden worden door het Bestuur vastgesteld. Het Bestuur oefent 
controle uit op deze werkzaamheden. 
 
 

DE VERZEKERING 
 

Artikel 23: 
 

1. De bouwwerken en installaties zullen kunnen worden verzekerd bij een of meer door het 
Bestuur aan te wijzen verzekeringsmaatschappijen tegen brand waaronder begrepen 
ontploffingsschade. Voorts zal het Bestuur kunnen besluiten tot het aangaan van 
verzekeringen tegen andere onheilen, alsmede tegen wettelijke aansprakelijkheid, zowel 
jegens de vereniging als jegens het bestuur c.q. de bestuursleden. 

2. Het bedrag van de verzekering wordt vastgesteld door het Bestuur. Het zal moeten 
overeenkomen met de herbouwwaarde van de bouwwerken en installaties, zullende het 
verzekerde bedrag om de vijf jaar gecontroleerd worden door een deskundige. 

 
 

DE AANSPRAKELIJKHEID 
 

Artikel 24: 
 

1. De vereniging is ten opzichte van haar leden respectievelijk gebruikers, niet aansprakelijk in 
welk opzicht dan ook voor de gevolgen van brand, diefstal, overstroming, of enig ander onheil. 
De vereniging noch de voor en namens de vereniging optredende personen (zoals leden van 
het Bestuur, het personeel der vereniging) is/zijn jegens de leden respectievelijk de gebruikers 
aansprakelijk voor enige fout, verzuim, schuld of opzet van de vereniging en van de voor en 
namens de vereniging optredende personen. 

2. De leden en de gebruikers zijn gehouden zich deugdelijk te verzekeren tegen wettelijke 
aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan de eigendommen der vereniging of van de 
leden of van de gebruikers – niet leden – op, aan of in de jachthaven. Het Bestuur heeft het 
recht inzage van de polissen te verlangen en kan dit recht delegeren aan de commissie van 
introductie. 

3. De commissie van introductie is gerechtigd inzage te verlangen in de polis van kandidaat-
leden en gebruikers. 
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DE VERENIGINGSSTANDAARD 

 
Artikel 25: 
 
De algemene standaard voor leden en bijzondere standaard voor ereleden respectievelijk 
bestuursleden zijn vastgesteld als volgt: 
 
Voor de leden: 
Een wimpel waarvan de hijs zich verhoudt tot de lengte als 2 staat tot 3. De punten van de hijs en de 
beide zijden in drie gelijke delen verdelen zijn verbonden door lijnen, waarvan er steeds twee 
evenwijdig lopen aan de hijs en aan elk van de zijden. Van de negen gelijke en gelijkvormige, 
gelijkbenige driehoeken die zo ontstaan zijn de zes, waarvan de tophoek van de hijs is afgekeerd, 
groen. De overige drie zijn zilver. 
 
Voor de voorzitter: 
Een rechthoekige standaard, waarvan de hijs zich verhoudt tot de lengte als 2 staat tot 3. De 
standaard is verdeeld in groene en zilveren driehoeken gelijk aan die in de wimpel voor de leden. 
 
Voor de overige bestuursleden: 
Een standaard, gelijk aan die van de voorzitter, met een zilveren bal in de bovenste en in de onderste 
groene driehoek aan de hijs. 
 
Zuidland, 17 april 2009. 
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HAVENREGLEMENT 

 
ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel  1: 
 

1. Wanneer in dit reglement sprake is van “de haven” of “het haventerrein” dan is bedoeld: de 
havenkom, de aanwezige voertuigen en vaartuigen, de steigers, de aan de Vereniging 
toebehorende omringende terreinen (met uitzondering van het terrein om de woning van de 
havenmeester), de paden en wegen daarop en het clubgebouw. 

2. Dit reglement is van toepassing op alle personen, dieren, vaar- en voertuigen en alle andere 
zelfstandigheden aanwezig op of in de in lid 1 van deze paragraaf genoemde plaatsen. 

 
 

DE TOEGANG 
 

Artikel 2: 
 

1. Tot de haven en het haventerrein hebben slechts toegang leden (alle categorieën) en 
donateurs van de W.S.V. “Blinckvliet” en hun gasten, alsmede de door de havenmeester 
toegelaten passanten. 

2. Een ieder die de haven binnenvaart of het terrein betreedt, wordt geacht op de hoogte te zijn 
van dit reglement. 

3. In de havenmond hebben alle binnenvarende schepen voorrang boven alle uitvarende 
schepen. 

 
DE HANDHAVING VAN HET REGLEMENT 

 
Artikel  3: 
 

1. De handhaving van dit reglement is opgedragen aan de havenmeester. 
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur. 
3. Alle leden/gasten zijn verplicht de havenmeester en/of het Bestuur zoveel mogelijk steun te 

verlenen om de goede gang van zaken in de haven te bevorderen. 
4. Het zich niet houden aan het Havenreglement kan tot sancties leiden, waarbij ontzetting uit 

het lidmaatschap kan volgen. 
 
 

ONDERHOUD EN AANZIEN VAN SCHEPEN 
 

Artikel 4: 
 

1. Leden dienen er voor zorg te dragen, dat hun schip in goede en ordentelijke staat wordt 
gehouden. 

2. Het bestuur kan ter uitvoering van het bepaalde in lid 1 nadere aanwijzingen geven, die 
terstond moeten worden opgevolgd. 

3. Het niet-nakomen van deze aanwijzingen wordt beoordeeld als zijnde een overtreding van de 
verenigingsreglementen. 
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HET MANOEUVREREN 
 

Artikel 5 :  
 

1. Het is verboden de schroef langdurig en/of voor anderen hinderlijk in beweging te brengen als 
het schip vastligt. 

2. Het is niet toegestaan vast te maken op andere dan de daarvoor ingerichte plaatsen, 
behoudens aanwijzingen van de havenmeester. 

3. In de haven mag niet met een hogere snelheid dan 5 km per uur worden gevaren. 
 
 
 

HET AFMEREN 
 

Artikel  6: 
 

1. Het afmeren in de ligvakken dient voor en achter zodanig en met deugdelijke lijnen te 
geschieden, dat loswerken c.q. op drift geraken wordt vermeden. Ankers mogen in de haven 
niet worden uitgebracht. 

2. Bij het afmeren is een ieder gehouden tot opvolging van de aanwijzingen van de 
havenmeester. 

3. Aan weerszijden van de vaartuigen dienen stootzakken, wrijfhouten of andere daarvoor 
geschikte voorwerpen te worden opgehangen, zodanig dat schade aan meerpalen of andere 
vaartuigen wordt vermeden. 

4. Ook indien het feitelijke afmeren door of met behulp van anderen geschiedt, blijft de eigenaar 
van het desbetreffende vaartuig volledig aansprakelijk voor alle tijdens het afmeren ontstane 
schade. 

 
VEILIGHEID EN  MILIEUZORG 

Artikel 7: 
1. Het bestuur neemt alle maatregelen, die nodig zijn voor de veiligheid en milieuzorg op het 

terrein van de haven. 
2. Waar nodig worden voorschriften en richtlijnen vastgelegd in een voor een bij de 

havenmeester ter inzage liggende documentatie. 
 

AFVAL 
 

Artikel 8: 
 

a. Het gebruik van toiletten welke in de haven lozen is verboden. 
b. Het is verboden uitwerpselen, urine daaronder begrepen, op het terrein of in het water  

  te doen geraken. 
c. Het is verboden uitwerpselen van huisdieren op een andere plaats te doen geraken dan  

  op een daartoe aangewezen en als zodanig kenbaar gemaakt gedeelte van het terrein. 
d. Het is verboden afgewerkte olie, brandstof, sterk verontreinigd water e.d. overboord te  

  werpen, te pompen of op andere wijze in de haven te doen geraken, met olie  
  verontreinigd bilge-water daaronder begrepen. 

e. Olie c.q. olierestanten moeten worden gedeponeerd in de afgewerkte-olie-tank, glas en 
lege flessen moeten worden gedeponeerd in de glasbak, metaalafval in de oud ijzer bak. 

f. Vloeibaar en vast chemisch afval alsmede de inhoud van chemische toiletten moeten  
  worden gedeponeerd op de daartoe ingerichte inzamelplaats  (KGA-depot). Hier is  
  aangegeven welk soort afval in welke container moet worden gedeponeerd om  
  gescheiden inzameling te kunnen aanhouden. 
 g. Het is niet toegestaan om enige vorm van afval, welke geen verband houdt met het 

lidmaatschap c.q. het hebben van een ligplaats, te deponeren binnen het havencomplex 
van de vereniging. 
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DRINKWATER 
 

Artikel 9: 
 

1. Het is verboden drinkwater uit de op de haven aanwezige tap-plaatsen te gebruiken anders 
dan voor consumptiedoeleinden. Dit geldt niet voor het tegen betaling beschikbare 
waterafleverpunt op het ponton. 

2. Dek wassen dient te geschieden met havenwater, waarbij alleen gebruik mag worden 
gemaakt van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. 

 
 
 

LIGVAKKEN 
 

Artikel 10: 
 

1. Wanneer meer dan één lid voor een bepaald vacant ligvak belangstelling heeft, gaat het lid 
dat het eerst tot de vereniging toetrad, voor. Wanneer geen verschil bestaat in de datum van 
toetreding als lid, beslist het lot. 

 2. a. Bij de toedeling van ligplaatsen wordt een relatie gelegd tussen de 
afmetingen/diepgang van het schip en het uit te geven ligvlak, e.e.a. ter beoordeling 
van het bestuur met dien verstande dat het schip/c.q. een deel van het schip niet 
buiten de palen van het ligvlak mag steken. 

  b.  Leden/gebruikers mogen met hun vaartuigen geen andere plaats innemen dan die, 
welke door het Bestuur c.q. de havenmeester is toegewezen. 

3. Indien een vaartuig het vaste ligvak voor meer dan één dag verlaat, dient hiervan aan de 
havenmeester kennis te worden gegeven met vermelding van het vermoedelijke tijdstip van 
terugkomst. Een verlaten ligvak kan aan een gast als tijdelijke ligplaats worden toegewezen; 
de revenuen daarvan komen aan de havenexploitatie ten goede. Indien een lid bij zijn vertrek 
geen kennis geeft van het vermoedelijke tijdstip van zijn terugkeer en zijn ligvak blijkt bij zijn 
terugkomst door een gast te zijn ingenomen, dan zal hij voor ten hoogste 24 uur genoegen 
moeten nemen met een andere ligplaats. 

 
 

 
GEBRUIK VAN DE AFSPUITPLAATS 

 
Artikel 11: 
 

1. Het is niet toegestaan scheepshuiden af te spuiten op een andere plaats dan de afspuitplaats. 
2. Het is niet toegestaan ontvettingsmiddelen aan het afspuitwater toe te voegen. 
3. Andere werkzaamheden dan het afspuiten van scheepshuiden zijn op de afspuitplaats niet 

toegestaan. 
4. Voor het gebruik van de afspuitplaats moet aan de dan geldende regels worden voldaan. 

 
GEBRUIK VAN DE LOODS 

 
Artikel 12: 
 
1. Het bestuur bepaalt het gebruik van de loods voor o.a. de berging van en 
  onderhoud aan schepen. 
2. De tarieven voor dit gebruik worden vastgesteld conform artikel 15, lid 3, van de Statuten. 
 



 21 

WINTERBERGING 
 

Artikel 13: 
 

1. Het parkeerterrein bij de jachthaven dient in het winterseizoen voor de berging van de 
vaartuigen der leden. Voor het gebruik van de botenlift t.b.v. de winterberging op de wal zal 
een bedrag in rekening worden gebracht per vierkante meter (d.w.z. de grootste lengte x de 
grootste breedte) afgerond op hele vierkante meters, welk bedrag telkenjare door het Bestuur 
wordt vastgesteld. 

2. De vaartuigen worden op het terrein geplaatst volgens een door de havencommissie 
ontworpen stuwplan. De havencommissie bepaalt de datum waarop de vaartuigen voor 
winterberging gereed dienen te zijn en geeft aanwijzingen nopens de uitvoering van het 
stuwplan. 

3. Bezwaren tegen het stuwplan kunnen tot twee weken na de datum van bekendmaking bij het 
Bestuur der vereniging worden ingediend. 

4. De definitieve vaststelling van het stuwplan geschiedt door het Bestuur van de Vereniging. 
5. De havencommissie bepaalt de datum waarop de vaartuigen gereed dienen te zijn om uit de 

winterberging genomen te worden en geeft aanwijzingen ten aanzien van de tijd en wijze 
waarop deze ontruiming dient te geschieden. 

6. Het stuwplan, alsmede de in dit artikel genoemde beslissingen van het Bestuur der vereniging 
worden tijdig aan de belanghebbenden bekend gemaakt. 

7. De vaartuigen worden op het parkeerterrein geborgen en daarvan wederom verwijderd door 
de eigenaar van het vaartuig of een door hem daartoe aangewezen plaatsvervanger, onder 
leiding van de havenmeester of een door het Bestuur der vereniging daartoe aangestelde 
deskundige. 

8. De eigenaar blijft aansprakelijk voor alle, hoe dan ook, ontstane schade, welke tijdens de 
winterberging en bij het takelen mocht worden veroorzaakt. 

9. Het is de eigenaar van een vaartuig, dat zich in de winterberging bevindt, toegestaan om, 
eventueel met behulp van derden, aan dat vaartuig werkzaamheden te verrichten. Hierbij 
dienen ondermeer de volgende bepalingen in acht te worden genomen: 

a. Alle aanwijzingen betreffende de orde en veiligheid in of nabij de botenberging, gegeven 
door de havenmeester, dienen stipt te worden opgevolgd. 

b. Onderhoud van de scheepshuid 

• Bij werkzaamheden aan de scheepshuid moet een zeil of plasticfolie van 
voldoende afmeting onder en rondom het vaartuig worden gelegd om schraapsel, 
afsteekvuil en lekverf te kunnen opvangen, waarna dit materiaal kan worden 
opgeveegd en in het KGA-depot in de daarvoor bestemde container moet worden 
gedeponeerd. 

• Zodra afval van het grondzeil afwaait, moeten maatregelen worden genomen, of 
moeten de onderhoudswerkzaamheden worden gestaakt. 

• Droog schuren is verboden, tenzij de schuurmachine een deugdelijke stofopvang 
bezit. 

• Na het gebruik van opvangzeilen mogen deze niet op de afspuitplaats worden 
schoongemaakt. Het vuil van deze zeilen moet als KGA worden afgevoerd. 

c. De eigenaar zal ervoor zorg dragen dat dagelijks, na beëindiging der werkzaamheden, 
de omgeving van zijn vaartuig een ordelijk aanzien heeft, al het vuil verwijderd en 
schildermateriaal en gereedschappen zijn opgeborgen. 

d. Alle voor het onderstoppen van de vaartuigen benodigde materiaal moet door de 
eigenaar worden aangeschaft, voldoen aan de door de havenmeester te stellen eisen 
en voorzien zijn van de eigenaarsnaam. 

e. Het gebruik van open vuur, waaronder lasapparaten en snijbranders, in of nabij de 
berging en/of de geparkeerde boten en/of auto’s is niet toegestaan, tenzij met 
uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester. 

f. Het is verboden om de scheepshuid schoon te branden! 
g. Roken in de botenloods is verboden. 
h. Elektrische apparaten moeten van goede kwaliteit zijn en dienen te zijn geaard, dan wel 

dubbel geïsoleerd. Na beëindiging van de werkzaamheden moeten de elektrische 
aansluitingen uit de stopcontacten worden verwijderd. Genoemde apparaten mogen 
alleen worden aangesloten op de daartoe vastgestelde plaatsen. 
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i. Tussen 15 maart en het tijdstip waarop de winterberging wordt beëindigd, mogen geen 
schuur- of schrapwerkzaamheden plaatsvinden. Het bestuur kan vanwege 
weersomstandigheden dit tijdstip veranderen. 

j. Zodra de winterberging is beëindigd, dient elke gebruiker zijn bok en/of stophout 
deugdelijk op te bergen. 

 
 

BRANDSTOFINSTALLATIE 
 

Artikel 14: 
 
De brandstofpomp mag alleen worden bediend door de havenmeester of diens plaatsvervanger. Deze 
is tijdens het tanken ter plaatse aanwezig en schakelt na het pompen de opvoerpomp uit. De pomp 
heeft een automatische afslag.  
De bediening van het vulpistool geschiedt door de schipper. Voor alle brandstofmorsing tijdens het 
verpompen is de schipper (brandstofontvanger) verantwoordelijk, voor zover de oorzaak te wijten is 
aan gebreken van de scheepsinstallatie en of preventieve maatregelen die de schipper aan boord 
heeft nagelaten. De schipper wordt dan ook voor de vervuiling aansprakelijk gesteld. 
Om tijdens het innemen van brandstof ongewenste situaties te voorkomen, dient de schipper aan de 
volgende aandachtspunten, voor zover van toepassing, te denken: 

• Het schip goed afmeren. 

• Spuigaten goed afsluiten. 

• Brandstoftank ontluchting open(en). 

• Opvang bij de brandstofontluchting plaatsen. 

• Doorvoerkranen naar andere brandstoftanks openen. 

• Automatische bilge-pomp uitschakelen. 

• Weten hoeveel brandstof kan worden ingenomen. 

• Weten dat de brandstofvulopening de pompsnelheid kan verwerken. 
 
 

HAND EN SPANDIENSTEN 
 

Artikel 15: 
 
1. De leden zijn verplicht een jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld aantal uren 

te werken aan de haven of de bijbehorende voorzieningen (Werkbeurten). Voor deze arbeid kan 
gratis levering van benodigde materialen dan wel het verrichten van hoofdarbeid in de plaats 
worden gesteld tot een waarde, ten naaste bij gelijk aan een geldbedrag, gelijk aan het aantal 
uren maal het dan geldende uurloon voor geschoolde arbeid; het voorafgaande is slechts bij hoge 
uitzondering en alleen na goedkeuring van het Bestuur mogelijk. 
In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld medische redenen, kan het Bestuur van deze plicht ontheffing 
verlenen. 

2. Onverminderd de in het vorige lid bedoelde medische ontheffing is het mogelijk werkbeurten af te 
kopen tegen een door de algemene ledenvergadering vast te stellen tarief. Deze afkoopregeling 
geldt alleen voor leden die tenminste 5 jaar lid zijn van de vereniging. 

3. Indien niet aan de in artikel 1 gestelde verplichting wordt in eerste aanleg een boete opgelegd, 
waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Indien dit leidt tot verder 
verzuim zal een ontzettingsprocedure worden opgestart als bedoeld in de Statuten. 
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STEIGERS EN PALEN 
 

Artikel 16: 
 

1. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van het Bestuur is het niet toegestaan aan de steigers 
en/of de palen enig uitsteeksel, hoe ook genaamd, aan te brengen. Evenmin is het toegestaan 
daarin te boren of te zagen respectievelijk op andere wijze gaten of uitsparingen te maken. 
Hierop uitgezonderd: 

a. Aan de achterpalen mogen één of meer hardhouten klampen worden aangebracht aan 
de naar de steiger toegekeerde zijde, op een door de havencommissie goedgekeurde 
plaats en van een door de havencommissie goedgekeurd model, e.e.a. op zodanige 
wijze dat geen ijzeren delen buiten het hout uitsteken. 

b. Aan de steigers mogen dwarssteigertjes worden bevestigd van een door de 
havencommissie goedgekeurd model en op de door de havencommissie aangegeven 
wijze. 

c. Aan de steigers mag door middel van lijnen een stootwil worden bevestigd, die tot doel 
heeft om beschadigingen aan een schip te voorkomen. Indien het schip voor de 
winterberging uit het water gaat dan wel anderszins de haven verlaat, moet deze 
stootwil worden verwijderd. Het bestuur kan hier nadere regels voor vaststellen. 

2. Het aanbrengen van naamborden, opstapjes, matten e.d. of van reclamevoorwerpen in de 
haven is verboden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van het Bestuur. 

3. Het bij het ligvak behorende steigerdeel behoort door de ligvakhouder schoon te worden 
gehouden, zodat mos en algengroei op het loopvlak de veiligheid niet in gevaar kan brengen. 

 
 

FAUNA 
 

Artikel 17: 
 
Het bevorderen van de fauna op het havencomplex wordt aangemoedigd, met dien verstande dat het 
wel is toegestaan om nesten op steigers en schepen te verwijderen. 
 
 

GELUIDSOVERLAST 
 

Artikel 18: 
 

1. Scheepstoebehoren dienen op zodanige wijze te zijn bevestigd dat daardoor geluidshinder 
nog enige andere overlast voor anderen kan ontstaan. 

2. Tussen 23.00 uur en 06.30 uur dient in de haven en op de terreinen rust te heersen. Alle 
geluidsbronnen, muziekinstrumenten, motoren, menselijke stem enz. dienen te worden 
gestopt, dan wel zodanig te worden gedempt dat zij slechts op zeer korte afstand hoorbaar 
zijn. 

 
 

ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 19: 
 

1. Bemanning en gasten van vaartuigen welke in de jachthaven een plaats werd toegewezen 
hebben recht op het vrije gebruik van toiletten, drinkwaterpunten, bagagekarretjes, 
afvalberging en de parkeerplaats voor één auto of ander motorvoertuig. Het gebruik van 
andere faciliteiten, zoals helling, lift, bergplaats, etc. is alleen toegestaan in overleg met de 
havenmeester tegen het daarvoor door het Bestuur vastgestelde tarief. 

2. Vissen in het Spui vanaf de terreinoevers is toegestaan, doch uitsluitend aan leden of gasten 
en de tot hun gezin behorende personen. Vissen met fuiken is echter verboden. Bij het vissen 
dient generlei hinder of schade voor anderen te ontstaan. 

3. Het is niet toegestaan zich aan boord van aan anderen toebehorende vaartuigen te begeven 
of zich daar te bevinden, anders dan met toestemming van de eigenaar of, in geval van nood, 
op aanwijzing van de havenmeester of van een lid van het Bestuur. 
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4. Het gebruik buiten de verharde weg van voertuigen anders dan bagagekarretjes is verboden. 
5. De plaatsen voor het tanken van water en/of motorbrandstof mogen slechts worden 

ingenomen om water en/of brandstof in te nemen. 
6. Alles wat het vrije verkeer op de steigers en op de paden belemmert is verboden. 
7. De aanwezigheid van huisdieren op het haventerrein c.q. in het clubgebouw is toegestaan, 

mits zij deugdelijk zijn aangelijnd en ook anderszins niet hinderlijk/gevaarlijk zijn voor andere 
aanwezigen. 

8. Het is niet toegestaan de taluds van de haven, het Spui en de omringende sloten te betreden. 
9. Het is toegestaan in de haven, op de helling of op het haventerrein kleine of direct 

noodzakelijke reparaties uit te voeren, e.e.a. met dien verstande dat het vrije verkeer op de 
steigers e.d. niet wordt belemmerd en dat hierbij geen schade of overlast voor anderen wordt 
veroorzaakt. Eveneens is het toegestaan normale onderhoudswerkzaamheden te verrichten. 
Het schoonspuiten van het schip m.b.v. particulier hogedrukspuit, gevoed met havenwater, 
mag geen overlast opleveren voor andere schepen. 
Het is echter verboden gedurende het zomerseizoen (1 april – 1 oktober) in de haven of op 
het terrein casco’s, die een grote verbouwing moeten ondergaan, te plaatsen, aan te voeren of 
daar aanwezig te hebben, behoudens toestemming van het bestuur, van geval tot geval te 
verlenen. 

10. Vaartuigen die, naar het oordeel van het Bestuur, gehoord de havencommissie, gebruikt 
worden als woon- of slaapboot, voor beroep, bedrijf of nevenbedrijf zijn niet toegestaan, tenzij 
met schriftelijke toestemming van het Bestuur. De verhuur van schepen kan slechts 
plaatsvinden met toestemming van het Bestuur. Aan zodanige toestemming kunnen 
voorwaarden worden verbonden. 

11. Zonder vergunning van het Bestuur is het niet toegestaan om op het terrein of in de haven 
goederen of diensten ter verkoop aan te bieden of tot dat doel in voorraad te hebben. 

12. Het is verboden door woord of geschrift, door kleding, spandoek of vlaggen uiting te geven 
aan politieke of levensbeschouwelijke overtuiging. 

13. Kamperen op het haventerrein is slechts toegestaan voor de bemanning van de in de haven 
afgemeerde schepen zonder kajuit. 

 
 

SCHADE 
 

Artikel  20: 
 
Het Bestuur van de vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing van of 
schade aan eigendommen van de leden c.q. gebruikers tijdens of buiten hun verblijf op het 
haventerrein of in de haven. Ook voor het overige geschiedt het gebruik van de jachthaven en haar 
faciliteiten volledig op eigen risico, weshalve het Bestuur van de vereniging evenmin aansprakelijkheid 
aanvaardt voor ongevallen leden/gebruikers respectievelijk personen of dieren, voor wie deze 
verantwoordelijk zijn, overkomen. 
 

AANBEVELINGEN 
 
Artikel 21 
De leden worden verzocht: 
 

1. Bij het in- en uitvaren van de haven de verenigingsvlag te voeren. 
2. Op de spiegel van de schepen de thuishaven ZUIDLAND te vermelden. 

 
Ten slotte: 
Gezien het karakter van onze vereniging valt en staat het Havenreglement met u aller medewerking. 
Sociale controle kan dan ook alleen maar positief worden ervaren. 

 
 
Zuidland, 15 april 2005. 
 
 


