HAVENREGLEMENT van watersportvereniging “de Greft” te Woerden.
Versie 27 oktober 20151

Artikel 1
De watersportvereniging de Greft exploiteert een jachthaven gelegen aan de Grecht.
Artikel 2
Het beheer van de jachthaven berust onder volledige verantwoordelijkheid van het bestuur. De dagelijkse
uitvoering is in handen van de havencommissie. Aan het hoofd van de havencommissie staat de
havencommissaris (HC), welke deel uit maakt van het bestuur.
De havencommissie is vooral belast met:
a. uitvoering van bestuursbesluiten ten aanzien van de jachthaven, inclusief havenindeling;
b. toezicht op de naleving van het havenreglement;
c. toezicht op de naleving van het huishoudelijk reglement;
d. zorgvuldig beheer van alle verenigingseigendommen in de jachthaven;
e. adviseren aan het bestuur van de te verrichten werkzaamheden in de jachthaven;
f. het innen en afdragen van alle incidentele betalingen in de jachthaven.
Artikel 3
Ligplaatsen
De ligplaatsen in de jachthaven worden bij voldoende belangstelling uitsluitend toegewezen aan leden van de
Greft. Bij elke indeling wordt gewerkt volgens moment van aanmelding en wordt volledig gewerkt op basis van de
beschikbare ruimte gelet op de omvang van de in te delen boten.
Tijdelijk verblijf met boten in de haven welke niet een ingedeelde plaats hebben, is alleen mogelijk indien daartoe
ruimte aanwezig is en na toestemming van de havencommissie (onder indeling wordt verstaan dat een boot een
jaar- of winterplaats in de jachthaven heeft).
Niet-leden die binnen of buiten de regio, als genoemd in artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement, woonachtig
zijn en een winterligplaats willen, kunnen daartoe door de havencommissie aan het bestuur worden
voorgedragen.
Artikel 4
Het bestuur bepaalt, in overleg met de Havencommissie of een lid of aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst kan
worden met een grotere boot.
Indien een grotere plaats beschikbaar komt, bepalen bestuur en havencommissie in overleg welke boot van welk
lid, die op de wachtlijst staat, voor deze plaats in aanmerking komt.
Artikel 5
Ligplaatsperioden:
a. Een jaarligplaats geldt van 1 april t/m 31 maart van het daarop volgende jaar.
b. Een winterligplaats geldt vanaf 16 oktober t/m 31 maart daaropvolgend.
c. Een dagligplaats periode geldt vanaf 12.00 uur tot de daaropvolgende dag 12.00 uur; een gedeelte van
een dag geldt als een hele dag.
d. Passanten mogen gedurende het vaarseizoen een aanééngesloten periode van maximaal 14 dagen met
hun boot in de jachthaven verblijven. In overleg met de havencommissie kan deze periode, per
vaarseizoen, worden verlengd. Onder vaarseizoen wordt verstaan de periode van 1 april t/m 15
oktober daaropvolgend.
e. Op het haventerrein mogen alleen gedurende het vaarseizoen tenten worden geplaatst. Hiervoor is
voorafgaande toestemming nodig van de havencommissie. Tenten mogen alleen worden geplaatst op
een door het bestuur aan te wijzen plaats op het haventerrein tegen een vastgesteld tarief.
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Artikel 6
Ligplaatsgelden:
De Algemene Vergadering stelt de ligplaatsgelden per ligplaatsperiode vast.
De ligplaatsgelden worden gebaseerd op de oppervlakte van een boot. Deze wordt berekend door
vermenigvuldiging van de grootste lengte maal de grootste breedte van een boot.
De havencommissie stelt ter informatie aan de penningmeester de oppervlakte van een boot vast. Behoudens
voor de dagligplaatsen zorgt de penningmeester voor de samenstelling, verzending en inning van de
ligplaatsnota’s.
De dienstdoende havenmeester zorgt voor de inning van de dagligplaatsgelden.
Acht het bestuur een wijziging in het basistarief per m² boot nodig dan vraagt zij hiervoor vooraf toestemming
van de Algemene Vergadering.
Artikel 7
Betaling:
Bij het voor de eerste keer toegewezen krijgen van een ligplaats is een éénmalig entreegeld verschuldigd. Dit
entreegeld wordt bij de eerste nota voor liggeld in rekening gebracht.
Een ligplaatsnota voor een jaarplaats dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Bij niet tijdige betaling is het bestuur gerechtigd de aanspraak op de ligplaats te laten vervallen.
Een ligplaatsnota voor een winterligplaats moet voor 1 september voorafgaande aan het begin van de
ligplaatsperiode zijn voldaan.
Is op 1 september voorafgaande aan de winterligplaatsperiode de ligplaatsnota niet voldaan, dan is daarmee het
recht op de ligplaats vervallen
De havencommissaris kan in overleg met het bestuur direct daarna de vervallen ligplaats aan een ander
toekennen.
Artikel 8
Ieder lid-booteigenaar, met een ligplaats in of op de jachthaven is verplicht 10 uur
per jaar ter beschikking te stellen voor werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Bij weigering deze
verplichting na te komen wordt aan het betreffende lid - booteigenaar een boete opgelegd tot een maximum van
€ 175,--. Ontheffing van de verplichting tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de vereniging
kan worden verleend door het bestuur.
Artikel 9
Een niet-lid kan, op voorspraak van een lid-booteigenaar met een ligplaats in de haven, vrijwilligerswerk
verrichten op de haven of in de Ark. Zowel de betreffende commissie als het Bestuur dient hiervan op de hoogte
te zijn en haar goedkeuring te hebben verleend.
Artikel 10
Door het accepteren van een ligplaats in de jachthaven verklaart het lid zich zonder voorbehoud akkoord met alle
bepalingen van dit havenreglement.
Men verklaart zich daarbij tevens bereid tot het meewerken aan activiteiten waarvoor de havencommissie een
beroep op de leden met een ligplaats in de jachthaven doet. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
met ieders fysieke en persoonlijke omstandigheden.
De bijdrage van elk lid, met een ligplaats in de jachthaven, aan de verenigingsactiviteiten zal qua inhoud uiteen
kunnen lopen, doch dient waar mogelijk gelijk te zijn.
De Algemene Vergadering kan ten aanzien van dit punt bindende regels vaststellen.
Artikel 11
Opzegging of wijziging van een ligplaats:
Opzegging van een ligplaats door een lid dient (behoudens die voor één of enkele dagen) tenminste een maand
voor het verstrijken van de lopende ligplaatsperiode plaats te vinden. Deze opzegging dient schriftelijk te
geschieden bij de HC.
Restitutie van betaalde liggelden vindt niet plaats.
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Artikel 12
Bij het niet tijdig opzeggen wordt de ligplaatsperiode stilzwijgend met een zelfde periode/ één jaar verlengd,
behoudens in het geval dat het bestuur de ligplaats opzegt.
Het bestuur kan een wijziging ( a en b ) of opzegging ( c t/m g ) van een ligplaats door de havencommissie laten
uitvoeren om de volgende redenen:
a. indien de vereniging over de ligplaats wenst te beschikken wegens wijziging van de bestemming van
de ligplaats;
b. indien de vereniging een ruil van ligplaatsen wenselijk acht met het oog op exploitatiebelangen voor
de vereniging;
c. indien het betrokken lid zich naar mening van de havencommissie niet houdt aan bepalingen van de
Statuten, het huishoudelijk reglement of het havenreglement (schorsing);
d. indien het lid niet voldaan heeft aan zijn financiële verplichtingen;
e. indien de boot van het betrokken lid duidelijke tekenen van verwaarlozing vertoont, zoals
roestvorming, vuil, lekkage etc. ten gevolge van achterstallig onderhoud, dit ter beoordeling van het
bestuur;
f. Indien het lid van de vereniging bij verkoop van zijn boot in een bepaald jaar zijn ligplaats niet langer
gebruikt, maar dit wel weer wil gaan doen met een andere boot, mag het betreffende lid nog een
jaar na het jaar waarin het lid de oorspronkelijke boot verkocht heeft over zijn ligplaats beschikken,
mits daarvoor de ligplaatsgelden zijn voldaan. Het betreffende lid heeft dan recht op een ligplaats
voor die andere boot indien de beschikbare accommodatie dit mogelijk maakt.
Indien de vereniging over de betreffende ligplaats wenst te beschikken zal een zoveel mogelijk gelijkwaardige
vervangende ligplaats worden toegewezen door de havencommissie, één en ander na informatie aan het
betreffende lid.
Artikel 13
Het is niet toegestaan een ligplaats af te staan aan een ander lid of aan niet-leden.
Indien van een ligplaats geen gebruik wordt gemaakt voor een eigen boot, dan kan de vereniging zonder meer
weer over de ligplaats beschikken. Dit vindt eerst plaats na overleg met het betrokken lid.
Voor dit gebruik wordt door de vereniging aan het betreffende lid geen reductie op het reeds betaalde liggeld
verstrekt, noch vervalt de verplichting van het lid een nog niet voldane nota over een toegewezen ligplaats te
voldoen.
Artikel 14
Op grond van het lidmaatschap van de vereniging mag men slechts één boot op een ingedeelde plaats in de
jachthaven hebben. Deze boot dient eigendom te zijn van degene op wiens naam het lidmaatschap van de
vereniging is gesteld.
Men mag daarnaast nog over een boot in de jachthaven beschikken, indien men daarvoor een plaats toegewezen
heeft gekregen op de jollensteiger en\of trailerplaats. Het bestuur houdt zich het recht voor hiervan af te wijken
in het geval er ruimte in de jachthaven over is.
Artikel 15
Elk lid, met een ligplaats in of op de jachthaven, dient zijn eigendom te voorzien van een duidelijk leesbare
scheepsnaam en thuishaven.
Artikel 16
Het lid - booteigenaar is verplicht bij verkoop van zijn boot aan een ander dan een lid van de vereniging de
verenigingsvlag van de Greft van de te verkopen boot te verwijderen.
Artikel 17
Op het terrein van de Greft gelden de gangbare maatschappelijke gedragsregels. Zo worden onder meer geweld,
bedreiging, vernieling en het overmatig gebruik van alcohol en/of drugs niet getolereerd. Bij constatering van
dergelijk gedrag op het terrein van de vereniging kan de overtreder direct de toegang tot de haven ontzegd
worden door het Bestuur. Voorts kan het Bestuur, afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, overgaan
tot schorsing van het betreffende lid /leden en/of ontzegging van de toegang tot de haven voor langere duur
indien het een niet-lid betreft. Bij herhaaldelijk overtreden van deze regels, dan wel bij ernstige misdraging, zulks
ter beoordeling van het bestuur, kan het bestuur overgaan tot opzegging van het lidmaatschap namens de
vereniging dan wel permanente ontzegging van de toegang tot de haven.
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Artikel 18
Eenieder die een ligplaats heeft in de jachthaven is verplicht ervoor zorg te dragen dat :
a. zijn boot in goede staat verkeert en deugdelijk is afgemeerd;
b. zijn boot voldoet aan maatregelen ter voorkoming van brandgevaar
c. zijn boot allrisk verzekerd is
d. hij binnen een door het bestuur vast te stellen termijn een afschrift van een geldige verzekeringspolis
betreffende de verzekering als bedoeld in artikel 11 sub b van dit reglement ter beschikking stelt van
de secretaris. Het weigeren hiervan kan worden aangemerkt als handelen zoals bedoeld in artikel 6
lid1b van de Statuten
Artikel 19
Indien een lid van de vereniging zijn boot ter beschikking van een ander stelt(verhuur of uitleen) blijft hij te allen
tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele door die boot aangerichte schade aan andermans
eigendommen.
Artikel 20
Het is verboden:
a. Op het gehele haventerrein, anders dan op of in de onmiddellijke omgeving van de helling open vuur
te gebruiken, te lassen, te slijpen en dergelijke dan na uitdrukkelijke toestemming van de
havencommissie, waarbij deze er met name op zal toezien dat er geen schade of overlast zal worden
toegebracht aan eigendommen van andere ligplaatshouders of dat de veiligheid van op de
jachthaven aanwezige personen in gevaar komt of kan worden gebracht. Een toestemming als
hierboven genoemd heeft een geldigheid van maximaal een door de havencommissie te bepalen
periode.
b. Het haventerrein, inclusief het tot het haventerrein behorende water, op enigerlei wijze te
verontreinigen;
c. Alle vuil, in welke vorm dan ook, te deponeren op een andere plaats op het haventerrein dan de voor
dat vuil bestemde en daarvoor op het haventerrein geplaatste vuilcontainers. Dit geldt niet voor het
afvoeren van alle vuil , in welke vorm dan ook, vanaf het haventerrein, en er zorg voor wordt
gedragen dat dit vuil wordt afgevoerd naar een andere voor dat vuil bestemde plaats buiten het
haventerrein.
d. Radio´s, televisie´s en andere dergelijke geluidsproducerende apparaten zodanig te gebruiken dat dit
gebruik door anderen als hinderlijk kan worden ervaren;
e. De steigers als opslagplaats te gebruiken;
f. Op de steigers te fietsen door anderen dan de havenmeester van dienst;
g. Losse of vaste onderdelen of delen van schepen over de steigers te laten uitsteken;
h. Meertouwen op een zodanige wijze aan de steigers te bevestigen dat deze hinder voor andere
gebruikers van de steiger kunnen opleveren;
i. Op de steigers elektriciteitskabels , al dan niet gebruikt voor acculaden of voor
onderhoudswerkzaamheden aan de boot, onbeheerd achter te laten tenzij er stroomverbruik is.
Door de havencommissie wordt toezicht gehouden op voldoende zorgvuldigheid ten aanzien van
gebruikte elektrische apparaten;
j. Elektrisch gereedschap te gebruiken op een tijdstip gelegen tussen 19.00 uur en 10.00 uur van de
daarop volgende dag;
k. Op zondagen en erkende feestdagen op het haventerrein gebruik te maken van elektrische
gereedschappen;
l. Het kabelgat op het haventerrein te betreden zonder toestemming van de havencommissie;
m. Op zodanige wijze te schuren aan boten of deze van roest te ontdoen dat er schade of hinder aan
aanliggende boten kan ontstaan.
Artikel 21
Een ieder die het haventerrein betreedt, is verplicht zijn voertuig op de daarvoor bestemde plaats te stallen dan
wel te parkeren;
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Artikel 22
Het is verboden om in de jachthaven te zeilen;
Het spelevaren met bootjes, al dan niet voorzien van buitenboord motor, is verboden;
Het is verboden om in de jachthaven met een boot op een andere plaats te meren dan die door de dienstdoende
havenmeester is aangewezen;
Een ieder die het haventerrein betreedt is volledig aansprakelijk voor de kosten of de schade die aan
verenigingseigendommen, milieu en eigendommen van andere gebruikers van het haventerrein door zijn toedoen
wordt veroorzaakt. Hieronder valt ook de schade ontstaan tengevolge van het onvoldoende en onzorgvuldig
vastleggen van een betrokken boot.
Slechts in geval van een noodsituatie of een dreigende noodsituatie mag een ieder een gemeerd vaartuig van een
ander betreden en/of verleggen, met het oogmerk om deze noodsituatie of dreigende noodsituatie af te wenden.
Artikel 23
Bij elke overtreding van de geldende regels kan het Bestuur , naar eigen inzicht, handelend optreden.
Dit optreden kan inhouden een (tijdelijke) ontzegging tot het betreden van het haventerrein. In het uiterste geval
kan het Bestuur het betreffende lid het lidmaatschap van de vereniging en diens ligplaats opzeggen.
Een dergelijke opzegging moet altijd schriftelijk en ondertekend geschieden. Een dergelijke opzegging wordt door
het bestuur per aangetekende post bij het betreffende lid bezorgd.
Artikel 24
Voor het naar behoren uitoefenen van hun functie hebben de leden van de havencommissie ten allen tijde het
recht om boten in de haven te betreden. Door de havencommissie worden bij het gebruik van het recht zoals
hierboven omschreven, de gebruikelijke fatsoensnormen in acht genomen
Artikel 25
Indien er onenigheid ontstaat omtrent de uitvoering van taken van de havencommissie tussen een lid en de
havencommissie dan kunnen beide partijen het geschil voorleggen aan het bestuur.
Artikel 26
Hellingen, gebruik van de kraan en helling- en kraangelden:
- Door de havencommissie worden de hellingmeesters aangewezen;
- Gebruik van de hellingen en het bedienen van de kraan vindt alleen plaats na toestemming van de
havencommissie;
- Het is verboden hellinglier, lorrie, hogedrukspuit of enig andere bij de helling behorende apparatuur
alsmede de kraan te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van en onder toezicht van de
hellingmeester;
- Helling- en kraangeld int de hellingmeester tegen afgifte van een kwitantie;
- Alleen leden kunnen gebruik maken van de helling tenzij er sprake is van een noodhelling;
- Niet-leden betalen een dubbel tarief
- Het is verboden in een op de helling staande boot aanwezig te zijn op een tijdstip gelegen tussen 22.00
uur en 08.00 uur van de daarop volgende dag.
Artikel 27
Op het terrein van de jachthaven is het verboden boten op het droge te zetten voor verbouwing, winterberging
etc. tenzij hiervoor door het bestuur toestemming is verleend. Deze toestemming zal alleen worden verleend
tegen een vastgestelde vergoeding en na voorstel van de havencommissie.
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Artikel 28
Winterstalling:
a. Voor de winterstalling van boten is door het bestuur een gedeelte van het haventerrein aangewezen;
b. Voor de opstelling van de boten in de winterstalling is de havencommissie verantwoordelijk;
c. Voor de opstelling van de winteropslag gelden de volgende richtlijnen:
I. Er dient gebruik gemaakt te worden van uniforme bokken die tegen een geldelijke vergoeding
door de jachthaven beschikbaar worden gesteld of op een daartoe bestemde deugdelijke
trailer;
II. De winterstalling zal niet benut worden als opslagplaats van materialen en gestreefd zal worden
naar een uniforme afdekking, waarbij ook aan het uiterlijk aandacht zal worden besteed, zodat
tenminste aan esthetische normen worden voldaan;
III. Onderhoudsactiviteiten kunnen plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur
tot 19.00 uur. Activiteiten welke mogelijk overlast zouden kunnen betekenen voor de omgeving
worden uitsluitend uitgevoerd in overleg met de havencommissie;
IV. Voor boten met een jaarplaats in de haven die in het winterseizoen op de wal worden
geplaatst, wordt,
V. een waltoeslag in rekening gebracht wanneer ze geen trailerplaats hebben
Artikel 29
Het is verboden op het gehele terrein van de jachthaven uitwendige verbouwingswerkzaamheden aan boten te
verrichten dan wel te laten verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur.
Artikel 30
Het is verboden op het haventerrein te barbecuen op een andere dan door de havencommissie aan te wijzen
plaats.
Artikel 31
De vereniging is tegenover haar leden en derden voor niet méér aansprakelijk dan voor de gevolgen van de
gebeurtenissen welke zijn omschreven in de door de vereniging afgesloten WA verzekering. Op verzoek liggen de
polisvoorwaarden van deze WA verzekering ter inzage.
Artikel 32
Wijzigingen in dit havenreglement kunnen slechts aangebracht worden door het bestuur en zijn pas geldig na
goedkeuring door een Algemene Vergadering.
Artikel 33
De laatste door de Algemene Vergadering goedgekeurde tekst of wijziging van een tekstgedeelte van het
havenreglement is de geldende.
Artikel 34
Passanten, die met hun vaartuig in of aan de haven liggen, worden geacht de voorwaarden en bepalingen van dit
reglement te accepteren.
Artikel 35
In alle gevallen waarin niet in dit havenreglement of een ander reglement van de vereniging is voorzien, beslist
het bestuur.

Dit havenreglement werd voor het eerst goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 23-11-1987, gehouden te
Woerden.
De laatste wijziging van dit reglement dateert van 27 oktober 2015
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