REGLEMENTEN
van de
Watersportvereniging
“De Hitsert”
gevestigd te Zuid-Beijerland
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1. Huishoudelijk reglement

Artikel 1.
Rechten en plichten der leden.
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan alle reglementen.
Artikel 2 1.
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste schriftelijk aan de secretaris op te
geven.
Zij zijn tevens verplicht de contributie en indien verschuldigd, entreegeld of liggeld in zijn
geheel vóór 2 januari van het verenigingsjaar te voldoen.
Artikel 3.
Vergaderingen.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of
tenminste drie bestuursleden dit wensen.
De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle
leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
Artikel 4.
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen d.m.v. verzending van een schriftelijke
convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 14 dagen vóór de datum der vergadering.
Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe
verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.
Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de
bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden,
zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
Artikel 5.
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt
door het bestuur en/of door 5 leden of ereleden.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de
te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt d.m.v. inlevering bij de secretaris van een daartoe
strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde
kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.
Kandidaatstelling door de leden kan ook geschieden ter vergadering, dit ter beoordeling van
het bestuur.
Deze kandidaatstelling dient echter ook te geschieden als hiervoor omschreven.
Artikel 6.
Commissies.
De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of
bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der
bevoegdheden van benoemde commissie.
Zowel deze commissie als door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde
verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere
commissie worden geregeld of gewijzigd.
De commissies, met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 – lid 4 van de
statuten, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden.
Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al
dan niet door anderen worden vervangen.
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De taak van een commissie wordt, zo deze niet in de statuten of huishoudelijk reglement
omschreven is, door de algemene vergadering of het bestuur omschreven dan wel
bekrachtigd.
Door de commissies voorgestelde reglementen en/of verordeningen behoeven goedkeuring
van het bestuur.
Artikel 7.
De commissie, als bedoeld in artikel 11 – lid 4 van de statuten, bestaande uit minimaal 2
leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een
plaatsvervangend lid, dat bij afwezigheid van één van de commissieleden diens plaats zal
innemen.
Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur door de algemene
vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de
commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.
Artikel 8.
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het
bestuurslidmaatschap te aanvaarden.
Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.
Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van
het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem: ieder bestuurslid heeft één stem.
Het stemrecht mag niet d.m.v. een gemachtigde worden uitgeoefend.
Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde
zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.
Ook treden jaarlijks af de in Artikel 9 – lid 10 van de statuten genoemde adviseurs.
De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.
De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste
algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op
het tijdstip, waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.
Artikel 9.
Indien een bestuurslid de hem/haar opgedragen taak niet naar behoren vervult, kan het
bestuur afzetting van dit bestuurslid voorstellen aan de algemene vergadering.
In afwachting van deze beslissing kan het bestuur overgaan tot schorsing van het
betreffende bestuurslid.
Artikel 10.
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een
lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.
Artikel 11 2.
Het bedrag als bedoeld in Artikel 10 – lid 3 onder sub C der statuten wordt gesteld op €
3000 , zegge drieduizend euro.
Artikel 12.
Dagelijks bestuur.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Dit dagelijks bestuur heeft tot taak in spoedeisende gevallen buiten de gewone
bestuursvergadering beslissingen te nemen.
Van deze beslissingen moet echter tijdens de eerstvolgende gewone bestuursvergadering
verantwoording worden afgelegd.
Het eerder genoemde dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte,
als bedoeld in Artikel 10 - lid 1 van de statuten.
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Artikel 13.
Verplichtingen van het bestuur.
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden
van:
a. Namen en adressen van de in Artikel 4 der statuten bedoelde personen.
b. Presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van
bestuur.
c. De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe
waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven niet te worden
opgenomen.
Van de onder a. bedoelde administratie moet een ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één
week inzage worden verstrekt.
Artikel 14.
De geldmiddelen worden door de penningmeester ontvangen en beheerd. Hij is voor dit
beheer persoonlijk aansprakelijk.
Artikel 15 2.
De penningmeester is verplicht, zodra zijn kasmiddelen meer dan € 200 bedragen, het
meerdere te deponeren op een door het bestuur aan te wijzen bank.
Alleen in overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken.
Het geld wordt geplaatst ter name van de vereniging.
Voor het terug- of opnemen van gedeponeerde of belegde gelden worden de handtekeningen
van de voorzitter en de penningmeester vereist.
Alle kwitanties en nota’s moeten op naam van de vereniging gesteld zijn.
Artikel 16.
Aanmeldingsformulier.
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in Artikel 5 – lid 1 van de statuten, dient
tenminste vermeld te worden: Naam, Voornaam (namen), Adres, Woonplaats, Geboortejaar
en Datum.
Slotbepalingen.
Artikel 17.
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit
reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
Artikel 18.
De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen
aansprakelijkheid tegenover haar leden voor op enigerlei wijze ontstane schade of letsel.
Artikel 19.
Door toetreding tot de W.S.V. “De Hitsert” onderwerpt ieder lid zich aan statuten,
huishoudelijk reglement, havenreglement en reglement winterstalling.
Artikel 20.
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 18 november 1983, gehouden in
het Dorpshuis te Zuid-Beijerland.
1
2

Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 29 maart 1989.
Guldens omgezet in euro’s per 1 januari 2002.
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2. Havenreglement

Artikel 1.
Ieder lid, junior lid, erelid, ondersteunend lid en donateur heeft het recht van toegang tot
het terrein en bijbehorende accommodatie van de vereniging.
Personen, die door één der bovengenoemde leden zijn uitgenodigd, kunnen eveneens van dit
recht gebruik maken mits deze zich houden aan de geldende regels.
Artikel 2.
Ieder lid heeft het recht zijn/haar vaartuig in een door het bestuur toegewezen box/ligplaats
af te meren.
Artikel 3.
Toewijzing van een box/ligplaats gebeurt in volgorde van aanmelding en de dan aanwezige
mogelijkheden m.b.t. de afmetingen van het vaartuig en afmetingen van de box/ligplaats.
De afmetingen van de boxen staan vermeld op de gewaarmerkte haventekening.
Voor diegenen aan wie geen box/ligplaats kan worden toegewezen, wordt door het bestuur
een wachtlijst opgesteld.
Indien nodig behoudt het bestuur zich het recht voor, in overleg met de betreffende leden,
wijzigingen in de ligplaatsen aan te brengen.
Artikel 4.
De houder/-ster van een box/ligplaats mag daarin zijn/haar vaartuig afmeren waarvan de
lengte over alles ten hoogste gelijk mag zijn aan de lengte van de box verminderd met vijftig
centimeter, terwijl de grootste breedte ten hoogste gelijk mag zijn aan de breedte van de box,
bepaald door de dagmaat tussen de palen.
Het is niet toegestaan een vaartuig zodanig af te meren, zodat enig deel buiten de box
uitsteekt.
Artikel 5.
Bij verandering van de situatie, bijv. verkoop vaartuig of wijziging in de afmetingen hiervan,
dient zo spoedig mogelijk de secretaris schriftelijk daarvan in kennis gesteld te worden.
Opzegging van een box/ligplaats dient vóór 1 oktober schriftelijk te worden gedaan aan de
secretaris en gaat in op 1 januari van het daarop volgende jaar.
Artikel 6.
Maximaal twee seizoenen mag een lid een hem/haar toegewezen box/ligplaats aanhouden
zonder frequent hiervan gebruik te maken. Deze box/ ligplaats blijft echter gedurende deze
periode wel ter beschikking van de vereniging. Zulks ter beoordeling van het bestuur.
Onderverhuur van het vaartuig of van de box/ligplaats is zonder toestemming van het
bestuur niet toegestaan.
Artikel 7 1.
Behoort een vaartuig aan meerdere eigenaren toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren één
van hen aan als direct verantwoordelijke tegenover de vereniging en zal derhalve als Lid
worden ingeschreven.
Ieder van de mede eigenaren dienen als Ondersteunend Lid worden ingeschreven.
Artikel 8.
Ieder lid in het bezit van een vaartuig en gebruik makend van een box/ligplaats, is verplicht
om zijn/haar vaartuig minimaal tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te verzekeren.
Op verzoek van het bestuur dient een lid de betreffende documenten van de verzekering te
tonen.
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Artikel 9.
Het recht van ieder lid op een vaste ligplaats bij onze vereniging vervalt onmiddellijk als:
a. zijn/haar lidmaatschap wordt beëindigd.
b. zijn/haar vaartuig, naar het oordeel van het bestuur, in een verwaarloosde toestand
verkeert, waardoor het aanzien van de haven wordt ontsierd en na schriftelijke
waarschuwing hierin binnen een maand geen verbetering is gekomen.
Artikel 10 1.
Op het haventerrein is het niet toegestaan:
a. hinderlijk lawaai te maken (uitzondering hierop is het veroorzaken van geluid als gevolg
van bijeenkomsten/feesten, waarvoor toestemming is verleend door havenmeester of
diens vervanger en/of bestuur, waarbij rekening wordt gehouden met algemeen
aanvaarde normen.
b. met afvalstoffen (zoals onderwaterlijn toiletten, afwas water), olie, vet, lenswater,
huishoudelijk afval etc. het water en/of haventerrein te verontreinigen. Deze dienen op
een daarvoor bestemde plaats afgegeven of opgeslagen te worden.
c. honden los te laten lopen.
d. behoudens met toestemming van bestuur, havenmeester of diens vervanger motoren
anders te laten draaien, dan om het vaartuig te verplaatsen.
e. behoudens met toestemming van bestuur, havenmeester of diens vervanger een andere
ligplaats in te nemen dan aangewezen.
f. behoudens met toestemming van bestuur, havenmeester of diens vervanger op het
haventerrein open vuur (waaronder barbecuen) te gebruiken.
Artikel 11.
De maximale snelheid tijdens in -en uitvaren van de haven is 5 km/uur.
Artikel 12.
Behoudens bijzondere omstandigheden is ieder zeilvaartuig, welke voorzien is van een
motor, verplicht met gestreken zeilen de haven in -of uit te varen.
Artikel 13.
Ieder wordt verzocht zijn/haar vaartuig deugdelijk en met voldoende en stevige landvasten
af te meren en dient bij voorkeur aan beide zijden voorzien te zijn van minimaal twee
deugdelijke willen.
Artikel 14.
Om ieder een goede nachtrust te kunnen laten genieten, wordt ieder verzocht te voorkomen,
dat vallen hoorbaar tegen de mast slaan.
Artikel 15.
Om schade aan de havenconstructie te voorkomen , wordt ieder verzocht in de boxen
zijn/haar vaartuig met de kop in de wal af te meren (behoudens bijzondere
omstandigheden). Het is niet toegestaan met draaiende schroef in de box/ligplaats te liggen,
behalve bij in en uit varen van de box/ligplaats.
Artikel 16.
Het is niet toegestaan vaartuigen in de haven te meren, welke bestemd zijn voor zakelijke
doeleinden.
Artikel 17.
Het mede afmeren van bij -of volgboten in de box is slechts toegestaan mits deze niet
gedeeltelijk buiten de box uitsteekt.
Artikel 18.
Voor het parkeren van auto's dient gebruik gemaakt te worden van de daarvoor aangegeven
plaatsen.
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Artikel 19.
Op het haventerrein is het ieder toegestaan, mits tevoren aangemeld bij het bestuur of
havenmeester, zijn/haar vaartuig met behulp van een mobiele kraan te water te laten c.q.
uit het water te halen, anders dan m.b.t. de winterberging.
Hij/zij is gehouden voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van schade.
Voor toegebrachte schade (welke onverwijld ter kennis van het bestuur gebracht moet
worden) is hij/zij volledig verantwoordelijk.
Artikel 20.
Ieder lid wordt geacht met de bepalingen, in dit reglement vervat, op de hoogte te zijn.
Leden, die zich niet houden aan de bepalingen van dit reglement, kunnen door het bestuur
van hun ligplaats ontzegd worden.
Artikel 21.
Met de controle op de naleving van bovengenoemde artikelen zijn belast de bestuursleden en
havenmeester.
Artikel 22.
Bij overtredingen van dit reglement, die schade veroorzaken aan de haven en/of aan het
milieu in de haven, wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder.
Eventuele boetes bij milieuverontreiniging, opgelegd aan de vereniging, worden verhaald op
de veroorzaker van die verontreiniging.
Artikel 23.
Onze vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden , hoe dan ook ontstaan, voor
schade aan of diefstal van welk eigendom van de leden dan ook.
Ieder is gehouden de eigendommen van anderen te ontzien en zal bij toebrenging van schade
aan derden aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 24.
Tijdens onderhoudswerkzaamheden ( zgn. zelfwerkzaamheid) aan eigendommen van de
vereniging dienen de leden in voorkomende gevallen, door de vereniging ter beschikking
gestelde beschermingmiddelen, zoals oog -gehoor -, hand -, voet - en hoofdbescherming
gedragen te worden.
Artikel 25.
In gevallen, waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 26.
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 3 april 2002.
1.

Vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 27 november 2002.
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3. Reglement Winterstalling

Artikel 1.
De gebruiker/ster van onze verenigingshaven, die gedurende de periode van winterberging
zijn/haar schip op ons haventerrein wenst te plaatsen, dient hiervoor een deugdelijke
constructie te gebruiken.
Constructies, die volgens het bestuur (of vertegenwoordigers) niet stevig en/of veilig zijn,
kunnen geweigerd worden.
Artikel 2.
Het is de gebruiker/ster van onze verenigingshaven toegestaan om gedurende de periode
van winterberging op ons terrein onderhoudswerk te verrichten aan het onder - en
bovenwaterschip.
Artikel 3.
Te allen tijde dient door iedere gebruiker/ster van ons haventerrein verontreiniging met welk
middel dan ook van het haventerrein en/of oppervlakte water voorkomen te worden.
Tevens dient bij (geconstateerde) verontreiniging direct een bestuurslid en/of havenmeester
hiervan in kennis te worden gesteld.
Artikel 4.
Tijdens het op het haventerrein plaatsen van een schip dienen de personen die zich in de
directe nabijheid hiervan bevinden en met de werkzaamheden zijn belast, een
veiligheidshelm te dragen.
Tevens geldt dit bij het verwijderen en plaatsen van masten voor en na de periode van
winterberging.
Artikel 5.
Te allen tijde dient door iedere gebruiker/ster van ons haventerrein gelet te worden op
veiligheid, waardoor letsel en /of schade aan eigendommen van anderen voorkomen kan
worden.
Artikel 6.
Tijdens werkzaamheden door de gebruiker/ster aan het schip, dient er een afdekzeil onder
het schip aangebracht te zijn.
Artikel 7.
De gebruiker/ster is verplicht afval en restproducten van de werkzaamheden op te vangen
en af te voeren.
Telkens dient de gebruiker/ster het terrein schoon en opgeruimd achter te laten bij
zijn/haar vertrek.
Artikel 8.
Het is niet toegestaan het haventerrein als ook het oppervlakte water direct of indirect te
verontreinigen door het onderwaterschip af te spuiten of af te schrobben.
Artikel 9.
Bij werkzaamheden door gebruiker/ster aan het schip, waarbij verontreinig van
haventerrein door olie optreedt, dient door gebruiker zo spoedig mogelijk olie absorberende
korrels gestrooid te worden.
Artikel 10.
Bij werkzaamheden door gebruiker/ster aan een saildrive, dient er gebruik te worden
gemaakt van een lekbak.
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Artikel 11.
Het is de gebruiker/ster alleen toegestaan nat te schuren of te schuren met afzuig.
Het is niet toegestaan te schuren tijdens harde wind.
Artikel 12.
Las -en slijpwerkzaamheden zijn alleen toegestaan met toestemming van het bestuur of
havenmeester.
Artikel 13.
Het is de gebruiker/ster niet toegestaan te schilderen en/of anti-fouling aan te brengen
tijdens harde wind.
Artikel 14.
Tijdens betreden door gebruiker/ster van het schip dient, indien nodig gebruik te worden
gemaakt van een deugdelijke ladder. Deze dient bij verlaten van haventerrein opgeruimd te
worden of met een deugdelijk slot aan schip of stelling bevestigt te worden.
Artikel 15.
Tijdens werkzaamheden door gebruiker/ster aan het schip dient, in voorkomende gevallen
persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oog - ,gehoor - , hand -, voet - en
hoofdbescherming gedragen te worden.
Artikel 16.
Werkzaamheden aan het schip door derden, dienen tevoren bij het bestuur of havenmeester
aangemeld te worden. Deze dienen te werken volgens algemeen geldende ARBO en milieu
richtlijnen.
Bij overtreding hiervan kunnen deze direct van ons haventerrein verwijderd worden.
Artikel 17.
De gebruiker/ster waarvan zijn/haar schip aangedreven wordt door een buitenboord motor
met benzine als brandstof, mag deze niet met gedeeltelijk of geheel gevulde brandstof tank
op ons haventerrein plaatsen.
Artikel 18.
Het is de gebruiker/ster niet toegestaan gedurende de winterstalling, tenzij met
toestemming van bestuur of havenmeester, licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine,
petroleum etc. te hebben of gebruiken aan boord van zijn/haar schip. Tevens is het niet
toegestaan accu’s aangekoppeld te laten.
Artikel 19.
Tijdens het starten van de motor na de winterberging van een schip uitgerust met een
externe waterkoeling, dient de gebruiker/ster het koelwater met antivries middel op te
vangen, zodat de oppervlakte water niet verontreinigd wordt.
Artikel 20.
Bokken, schragen, vaten en overige constructies voor de winterberging dienen binnen 16
dagen na de tewaterlating opgeruimd te worden op de daarvoor bestemde plaats.
Artikel 21.
In gevallen, waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 22.
Aldus vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 3 april 2002.
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