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Havenreglement 
 

WATERSPORTVERENIGING “DE ZEEVANG” 
 

H A V E N R E G L E M E N T 
 

Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 maart 2018 
 
HAVEN 
Artikel 1 
Onder haven wordt verstaan: alle wateren, terreinen en de daarop en/of daarin aangebrachte voorzieningen, 
welke worden beheerd door of namens de watersportvereniging “De Zeevang” hierna te noemen de vereniging. 
 
HAVENCOMMISSIE 
Artikel 2 
1. Onder havencommissie, hierna te noemen de commissie, wordt verstaan: de door het bestuur benoemde 

havencommissie. 
2. De commissie bestaat in principe uit een oneven aantal leden, met een minimum van drie en van wie één lid 

tevens lid van het bestuur van de vereniging.  
3. Het commissielidmaatschap eindigt door: 

● het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
● opzegging door het lid van het lidmaatschap van de commissie; 
● opzegging door het bestuur vanwege ernstig disfunctioneren van het commissielid. 

4. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien door het bestuur. 
5. De commissie heeft tot taak het technisch beheren van de haven, onder andere het treffen van 

voorzieningen in de haven en het toewijzen van de ligplaatsen. 
6. De daartoe benodigde handelingen, beslissingen en werkzaamheden geschieden onder verantwoordelijkheid 

en toezicht van de commissie. 
7. Het bestuur is verantwoordelijk voor het handelen van de commissie. 
 
HAVENMEESTER 
Artikel 3 
1. Onder havenmeester wordt/worden verstaan de door het bestuur aangewezen perso(o)n(en). 
2. De havenmeester is ten aanzien van zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan het 

afgevaardigde bestuurslid in de commissie en ten aanzien van financiële aangelegenheden aan de 
penningmeester. 

 
LIGPLAATSEN 
Artikel 4 
1. Onder ligplaatsen worden verstaan ruimten in het water dan wel op de wal van de haven van de vereniging 

met de daartoe door de vereniging getroffen voorzieningen. 
2. Winterstalling wordt geregeld in artikel 19 van dit reglement. 
3. Leden, jeugdleden en aspirant-leden, in het bezit van een vaartuig, kunnen in aanmerking komen voor één 

ligplaats. 
4. Aanvraag voor een ligplaats dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. Aanvrager(ster) ontvangt 

hiertoe een aanvraagformulier. Datum van binnenkomst bij het secretariaat van het volledig ingevulde 
formulier is bepalend voor de ingangsdatum van de aanvraag ligplaats. 

5. Iedere houder van een ligplaats, die een volgende huurperiode geen gebruik wenst te maken van zijn 
ligplaats, dient voor 1 oktober  voorafgaand aan dat jaar hiervan schriftelijk melding te maken bij het 
secretariaat. Bij het nalaten daarvan blijft de betalingsverplichting voor de huursom voor de volgende 
huurperiode van kracht, tenzij de commissie de ligplaats aan een andere gebruiker heeft kunnen toewijzen. 
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MEDE-EIGENDOM 
Artikel 5 
1. Is een vaartuig eigendom van meer dan één persoon dan wijzen de gezamenlijke eigenaren één van hen 

aan als verantwoordelijke tegenover (de commissie en) het bestuur. Niettemin blijft ieder van de 
mede-eigenaren, voor de toepassing van dit reglement hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die op 
grond van de statuten en reglementen voor leden en de verhuur van ligplaatsgelden. 

2. De mede-eigenaren of het gezamenlijk eigendomsrecht moet ten genoegen van (de commissie en) het 
bestuur aangetoond worden door middel van bijvoorbeeld: registratiepapieren, rechtsgeldig koopcontract of 
ander rechtsgeldig bewijs. Mede-eigendom moet tevens inhouden het medegebruik van het schip. 

3. Voor een schip in mede-eigendom kan alleen een ligplaats worden aangevraagd indien alle mede-eigenaren 
lid zijn van de vereniging, terwijl zij gezamenlijk voor de toewijzing worden behandeld als één persoon. 

4. Mede-eigenaren kunnen ten aanzien van de toewijzing van een ligplaats niet ieder afzonderlijk rechten 
ontlenen aan de toewijzing. 

5. Vraagt de ex-mede-eigenaar een ligplaats aan voor een eigen schip, dan gelden voor hem/haar de regels 
voor nieuwe leden en wordt hij/zij zo nodig volgens de regels van dit reglement onderaan de wachtlijst 
geplaatst. 

6. Kan (kunnen) één (of meerdere) mede-eigenaren geen lid worden van de vereniging, op grond van een 
mogelijke ledenstop ingevolge het huishoudelijk reglement, dan kan voor het schip van de mede-eigenaren 
(zowel leden als niet-leden) géén ligplaats worden toegewezen anders dan op grond van lid 4 van artikel 6. 

 
TOEWIJZING VAN LIGPLAATSEN 
Artikel 6 
1. Toewijzing van de ligplaatsen, in het water zowel als op de wal, geschiedt jaarlijks vóór 1 maart. 
2. Ieder lid en in geval van mede-eigendom het totaal van deze mede-eigendom kan slechts aanspraak maken 

op één ligplaats. 
3. Bij het toewijzen van een geschikte, c.q. passende ligplaats wordt bij voorrang ligplaats toegekend aan 

ingezetenen van Edam-Volendam, behalve in de gevallen dat artikel 9, lid 8 is toegepast. 
4. Geschiktheid van de ligplaats wordt door de commissie bepaald. Uitgangspunt bij toewijzing: 15 cm overmaat 

in de breedte en 50 cm overmaat in de lengte. 
5. Ligplaatsen welke niet aan leden of jeugdleden zijn of kunnen worden verhuurd, kunnen aan aspirant-leden 

en vervolgens aan niet-leden tijdelijk worden verhuurd. Aspirant-leden en niet-leden kunnen aan tijdelijke 
verhuur geen structurele rechten ontlenen. Het bestuur stelt de huursom van deze ligplaatsen vast. Deze 
verhuur geschiedt overigens onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als opgenomen in dit reglement.  

6. Ligplaatsen worden telkens voor de periode van 1 april tot en met 31 maart daaropvolgend verhuurd. 
7. Geschiktheid van de ligplaats wordt door de commissie bepaald. 
8. De commissie is bevoegd, ligplaats te weigeren aan eigenaren van schepen, die naar haar oordeel qua staat 

van onderhoud niet in de haven passen. 
 
INGEBRUIKNAME 
Artikel 7 
Een lid dat de hem toegewezen ligplaats niet vóór 15 mei van dat jaar in gebruik zal nemen, dient dit te melden 
aan de commissie. Bij het nalaten van deze melding kan de commissie de ligplaats aan een ander toewijzen. Het 
lid dat de commissie tijdig heeft ingelicht en daarna zijn ligplaats alsnog wenst in te nemen dient dit zeven dagen 
van tevoren te melden aan de commissie en/of door de havenmeester. 
 
WACHTLIJST 
Artikel 8 
1. Er wordt een wachtlijst aangelegd indien alle ligplaatsen aan leden en jeugdleden zijn toegewezen en 

ingenomen ofwel voor een vaartuig aangevraagde geschikte ligplaatsen al zijn toegewezen. De volgorde op 
de wachtlijst wordt bepaald door de datum genoemd in art. 4, lid 4 van dit reglement. Bij het toekennen van 
een geschikte ligplaats wordt te allen tijde, conform art.6, lid 3, voorrang verleend aan ingezetenen van 
Edam-Volendam, behalve in de gevallen dat artikel 9, lid 8 is toegepast. 
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2. Indien een lid of jeugdlid kan aantonen dat hij/zij een vaartuig in aankoop, bestelling of aanbouw heeft wordt 

de aanvraag voor een ligplaats voor het betreffende vaartuig op deze wachtlijst geplaatst. 
3. Na opzegging en achterlaten van een ligplaats in het water en tegelijkertijd bij aanvragen van een nieuwe 

ligplaats komt de aanvrager bovenaan de wachtlijst. Hierbij wordt de voorrangsregel genoemd in artikel 6, lid 
3 van het Havenreglement niet toegepast. 

4. Na opzeggen en achterlaten van een ligplaats op de wal en tegelijkertijd bij aanvragen van een ligplaats in 
het water komt de aanvrager onderaan de wachtlijst. Hierbij wordt de voorrangsregel genoemd in artikel 6, lid 
3 van het havenreglement wel toegepast. 

 
VERHUUR 
Artikel 9 
1. Het huren van een ligplaats geschiedt met inachtneming van de daarop betrekking hebbende bepalingen van 

dit reglement. 
2. De huursom wordt steeds bij vooruitbetaling voldaan, conform het gestelde op de nota. Bij het in gebreke 

blijven van de betaling volgt eerst nog een waarschuwing en vervalt het recht op de ligplaats. Het bestuur 
stelt het betreffende lid schriftelijk van deze beslissing in kennis. 

3. Het is de huurder (hierna te noemen ligplaatshouder) niet toegestaan: 
● de hem toegewezen ligplaats onder te verhuren; 
● zijn/haar huurrechten aan een ander over te dragen; 
● zonder toestemming van de commissie te ruilen van ligplaats met andere ligplaatshouders. 

4. Indien de ligplaatshouder zijn ligplaats in de periode van 1 april tot 1 november, gedurende minstens twee 
maanden aaneengesloten niet gebruikt, dient hij/zij dit schriftelijk te melden bij het secretariaat. 

5. - indien de ligplaatshouder zijn vaartuig in bruikleen of in huur aan een derde afstaat, dient hij de 
commissie en/of havenmeester daarvan tijdig in kennis te stellen. 

- indien de bruikleen of de verhuur van het vaartuig anders dan incidenteel maar wel langer dan een week of 
bedrijfsmatig plaatsvindt heeft de gebruiker/huurder van dat vaartuig geen recht op het gebruik van de aan 
de eigenaar van het vaartuig toegewezen ligplaats, onverminderd diens verplichtingen ten aanzien van de 
huur van diens ligplaats. 

- de eigenaar van het vaartuig c.q. ligplaatshouder dient de gebruiker/huurder, als hiervoor bedoeld, in 
kennis te stellen van de bepalingen van dit reglement. Onverminderd de aansprakelijkheid van de hiervoor 
bedoelde huurder/gebruiker wegens het niet-nakomen van de bepalingen van dit reglement, is de 
ligplaatshouder die zijn vaartuig in huur/gebruik heeft afgestaan, naast bedoelde huurder/gebruiker 
hoofdelijk aansprakelijk voor de gevolgen van het niet nakomen van die verplichtingen. 

6. Indien de ligplaatshouder zijn ligplaats tussentijds opzegt, heeft hij recht op restitutie van 50% van de 
huursom van deze ligplaats, op voorwaarde dat de opzegging schriftelijk vóór 1 juli van het betreffende jaar 
bij het secretariaat is gemeld. 

7. Indien een vaste ligplaats door omstandigheden niet wordt ingenomen, kan deze gedurende het eerste 
jaar kosteloos ter beschikking van de vereniging worden gesteld. Gedurende het tweede jaar is 50% van 
de liggelden verschuldigd. Daarna – bij het wederom niet innemen van de ligplaats – is het recht op 
innemen van de ligplaats vervallen. (besluit ALV 16 maart 2007) 

8. Indien een ligplaatshouder vertrekt voor een zeereis, welke langer duurt dan de twee jaar als bedoeld in 
artikel 9, lid 7, met het oogmerk na die zeereis terug te keren in de haven, heeft hij het recht om gedurende 
vier jaren na de in artikel 9,lid 7 bedoelde periode van twee jaar bovenaan de wachtlijst als bedoeld in 
artikel 8 te worden geplaatst, mits de ligplaatshouder lid blijft van de vereniging en minimaal een half jaar 
voor terugkeer aan de havencommissie meedeelt dat de zeereis wordt beëindigd. 

9.        De ligplaatshouder die zijn ligplaats ter beschikking heeft gesteld, zoals in artikel 9, lid 7 is aangegeven, en  
           de terugkerende leden als bedoeld in artikel 9, lid 8 worden bij tussentijdse terugkeer in de periode als  
           bedoeld in artikel 9 lid 7 in de gelegenheid gesteld, op aanwijzen van de havencommissie, tegen het  
           gewone ligplaatstarief een (andere) vrije ligplaats in te nemen.  
10.      Indien de ligplaatshouder zijn ligplaats tijdelijk niet gebruikt, is de commissie gerechtigd, deze ligplaats  
           voor die tijd te verhuren aan leden, jeugdleden en aspirant-leden die geen ligplaats toegewezen hebben  
           gekregen en (vervolgens) aan passanten.  
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11.      Ieder lid die ligplaats inneemt in de verenigingshaven is verplicht om op een duidelijk zichtbare plaats:  

● een clubvlag te voeren of 
● een sticker aan te brengen.  
Indien een lid welke ligplaats heeft ingenomen en een van voorgaande verplichtingen niet heeft 
aangebracht, ontvangt een door het bestuur op te leggen boete. De hoogte van deze boete wordt jaarlijks 
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.  

 
PASSANT 
Artikel 10 
Een passant is de gebruiker van een vaartuig, die gedurende korte tijd, op aanwijzen van de 
commissie/havenmeester een ligplaats inneemt. 
 
AANWIJZINGEN HAVENCOMMISSIE/HAVENMEESTER 
Artikel 11 
De ligplaatshouder is verplicht de aanwijzingen van de (leden van de) commissie dan wel de havenmeester op te 
volgen. De havenmeester is bevoegd om passanten ligplaats toe te wijzen tussen de steigers aan de walkant. 
Hierbij is stapelen toegestaan. De havenmeester maakt afspraken met de passant over tijd van vertrek c.q. het 
niet onbemand achterlaten van het schip. Dit met het doel om de overlast voor de ligplaatshouders van de 
aanpalende boxen zoveel mogelijk te beperken.  
 
 
AFWEZIGHEID 
Artikel 12 
Elke ligplaatshouder, die zijn ligplaats verlaat, dient hiervan door middel van een door de commissie vast te 
stellen systeem, melding te doen van dag en uur van terugkomst. Bij het niet nakomen van deze bepaling is de 
passant die de ligplaats heeft ingenomen niet verplicht deze binnen 24 uur te verlaten. 
 
BESCHADIGINGEN 
Artikel 13 
Geconstateerde beschadigingen aan de haven of aan de eigendom van een of meerdere leden dienen ten 
spoedigste aan de commissie en/of aan de havenmeester respectievelijk aan de desbetreffende eigenaar te 
worden gemeld. 
 
HERSTELVERPLICHTINGEN 
Artikel 14 
1. Hij die schade toebrengt aan de eigendommen van de vereniging en aan de onder haar beheer vallende 

voorzieningen is op een eerste aanzegging van de commissie, binnen een door haar gestelde termijn, 
verplicht deze schade te herstellen. De kosten van herstel en eventuele gevolgschade zijn voor rekening van 
de veroorzaker van de schade. 

2. Indien de schade binnen de door het bestuur gestelde termijn niet of (naar het oordeel van het bestuur) niet 
genoegzaam is hersteld, is het bestuur bevoegd de schade voor rekening van de veroorzaker te doen 
herstellen. 

 
AANSPRAKELIJKHEID 
Artikel 15 
Onverminderd het bepaalde in de wet, is een ligplaatshouder aansprakelijk voor schade, als bedoeld in de 
artikelen 13 en 14 van dit reglement, aangericht door: 
a. een minderjarige over wie hij de ouderlijke macht of voogdij heeft; 
b. een natuurlijke of rechtspersoon die handelt namens of in opdracht van de ligplaatshouder. 
 
Artikel 15 a 
Onverminderd het bepaalde in de wet, is een ligplaatshouder aansprakelijk voor de door het bestuur gemaakte 
kosten indien: 
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a.     De ligplaatshouder weigert zich te houden aan aanwijzingen van het bestuur of de havencommissie. 
b.     De ligplaatshouder het bestuur noodzaakt tot het maken van kosten teneinde de aanwijzingen te laten 
uitvoeren cq. juridische ondersteuning in te huren. 
Het bestuur brengt deze kosten in rekening van de ligplaatshouder onder overlegging van de originele facturen. 
 
RECLAME 
Artikel 16 
In en op de haven mag, behoudens toestemming van het bestuur, geen reclame worden gemaakt voor enige 
zaak, voorwerp, artikel of politieke doeleinden, direct of indirect. 
Het is toegestaan een aanduiding aan te brengen dat het vaartuig te koop is. 
Het is niet toegestaan een aanduiding aan te brengen dat het vaartuig te huur is. 
 
WONEN 
Artikel 17 
Behoudens toestemming van het bestuur is het de ligplaatshouder verboden zijn/haar vaartuig te gebruiken voor 
feitelijke bewoning in de haven. 
 
VERBODSBEPALINGEN 
Artikel 18 
Onverminderd de terzake door de overheid gestelde regels en bepalingen is het verboden in de haven: 
1. bouw- en onderhoudswerkzaamheden te verrichten, waarbij hinderlijk geluid of andere overlast wordt 

veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen optreden hoog genoeg voor het ontstaan van ontploffing of 
brand; 

2. onderhoudswerkzaamheden (zoals ontroesten, slijpen e.d.) te verrichten, waarbij schade aan derden kan 
worden toegebracht; 

3. elektriciteit afgenomen van de aan de haven aanwezige aansluitpunten te gebruiken voor verwarming- en 
lasdoeleinden; 

4. de rust te verstoren, onder andere door: 
● het gebruik van generatoren; 
● het stroom draaien met de motor; 
● luid schallende geluidsapparatuur. 

5. sneller te varen dan 4 km/per uur; 
6. kinderen onder de 16 jaar met een door een buitenboordmotor voortbewogen boot in de haven te laten 

varen; 
7. veranderingen aan te brengen aan de voorzieningen van de haven, onder andere: 

● vloerbedekking aanbrengen op meerpalen; 
● vaste opstapjes aanbrengen; 
● spijkeren, schroeven. 

8. op de steigers of op het haventerrein materiaal achter te laten; 
9. vuil, afval, olie of oliehoudend water te werpen, te plaatsen, te storten of te lozen, anders dan op de daarvoor 

aangegeven plaatsen in de daarvoor bestemde voorzieningen als containers, vaten en dergelijke of anders 
dan op de aangegeven wijze; 

10. oude/kapotte accu’s en ander chemisch afval op het haventerrein achter te laten, dan wel te storten; 
11. open vuur te gebruiken of anders dan op de daartoe bestemde plaatsen te barbecueën; 
12. honden en andere huisdieren los te laten lopen, deze dienen kort aangelijnd te zijn. 

een opruimplicht geldt voor het gehele havengebied. stationering van dieren op het haventerrein zoals kades, 
steigers, parkeerterrein, clubgebouw, grasveld, etc., terwijl de eigenaar zich op zijn boot of elders bevindt, is 
niet toegestaan.  
overlast, bijv. geblaf wordt niet getolereerd 

13. te fietsen op het daarvoor aangegeven terrein van de haven; 
14. voertuigen en andere eigendommen van leden en passanten te plaatsen op andere dan daarvoor bestemde 

of aangegeven plaatsen; 
15. vaartuigen zodanig af te meren dat zij, of onderdelen daarvan, buiten de boxen of over de steigers uitsteken; 
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16. andermans vaartuigen te verhalen, anders dan op verzoek of in opdracht van en door de (leden van de) 

commissie of de havenmeester. 
 
WINTERSTALLING 
Artikel 19 
Aanmelding voor de winterstalling dient schriftelijk, in een gesloten enveloppe en vergezeld van een afschrift van 
de verzekeringspolis te geschieden vóór 1 september bij een nader te noemen commissielid. 
1. Gekozen kan worden voor winterstalling: 

- uit het water: de eerste zaterdag in november, 
in het water:  de derde zaterdag in april daaropvolgend, 

- uit het water: de tweede zaterdag in november, 
in het water:  de eerste zaterdag in april daaropvolgend. 

2. Toewijzing van een plaats op het winterstalling terrein geschiedt door de commissie. Datum van binnenkomst 
bij het aangewezen commissielid is bepalend voor de volgorde op de lijst van aanvragen. Bij over inschrijving 
heeft de aanvrager die het langst lid is van de vereniging voorrang op het "jongere" lid. 

3. De commissie keurt het bergingsmateriaal en is bevoegd winterstalling te weigeren bij, naar haar oordeel, het 
gebruik van ondeugdelijk materiaal. 

4. Het bergingsmateriaal dient de naam van de eigenaar en het vaartuig te vermelden. 
5. Het bergingsmateriaal dient binnen veertien dagen na het tewaterlaten van het vaartuig van het haventerrein 

verwijderd te zijn. Bij het nalaten hiervan wordt zorggedragen voor het afvoeren van het bergingsmateriaal op 
kosten van de eigenaar. 

6. Het is verboden schuur- en slijp werkzaamheden te verrichten zeven hele dagen voorafgaand aan de 
zaterdag van de eerste tewaterlating. 
Het is verboden mechanisch te schuren zonder mechanische stofafzuiging. Het stof moet opgevangen 
worden in een stofzak. 
Bij het schuren of slijpen moeten, indien nodig, voorzorgsmaatregelen getroffen worden om verwaaiing van 
stof en daardoor mogelijk schade aan terrein en/of naburige schepen te voorkomen. 
De veroorzaker van de schade wordt hiervoor aansprakelijk gesteld. 

7. Het is verplicht vrijkomende roest- en verfresten op te vangen en af te voeren naar het gemeentelijke depot. 
8. Verder is al hetgeen in artikel 18 geregeld wordt tevens van toepassing op de winterstalling. 
 
GESCHILLEN 
Artikel 20 
Bij eventuele geschillen met de commissie over de toepassing van dit reglement kan een ligplaatshouder zich 
schriftelijk tot het bestuur wenden. Het bestuur neemt een schriftelijk besluit dat bindend is voor de commissie en 
de ligplaatshouder. 
De ligplaatshouder is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep te 
gaan bij de eerstvolgende algemene vergadering. 
 
 
 

---000--- 
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