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Algemeen Havenreglement
ALGEMEEN

Artikel 1
De jachthavens en de daarbij behorende aanlegsteigers, installaties, gebouwen, hulpmiddelen
en gereedschappen zijn eigendom van de Watersportvereniging "d'Alblasserwaerdt", hierna te
noemen de vereniging.
Artikel 2
Dit reglement is van toepassing op alle vaartuigen en personen die gebruik maken van de
faciliteiten en eigendommen zoals omschreven in artikel 1.
Artikel 3
Alleen leden, gasten en introducés hebben toegang tot de jachthavens.
Artikel 4
Het beheer van de jachthaven berust bij het bestuur en wordt uitgeoefend onder leiding van
de havenmeester of diens plaatsvervanger.
Artikel 5
Individuele ligplaatshouders hebben geen recht om beslissingen over de ligplaatsen en
jachthavens te nemen en dienen de beslissingen van het bestuur en de havenmeester te
respecteren en zo nodig op te volgen.
Artikel 6
Elke ligplaatshouder of gast wordt geacht de in dit reglement opgenomen bepalingen en
verplichtingen te kennen. De acceptatie van een ligplaats houdt tevens de acceptatie van de
havenreglementen in. Het overtreden van dit reglement kan leiden tot ontzegging van verder
gebruik van de jachthaven.
Artikel 7
Bij ontzegging van verder gebruik van de jachthaven dient het vaartuig direkt uit de jachthaven
te worden verwijderd. Indien hieraan door de eigenaar geen gevolg wordt gegeven zal de
vereniging dit op kosten van de eigenaar door deskundigen laten uitvoeren.
Artikel 8
De ligplaatshouder of gast vrijwaart de vereniging voor alle schade, inclusief milieuschade,
en/of verantwoording die door hem/haar zelf of door zijn vaartuig of andere eigendommen
wordt toegebracht aan de eigendommen van andere ligplaatshouders, de jachthaven en/of het
milieu. De eigenaar van een vaartuig dat ligplaats heeft in de jachthaven of deze ligplaats verlaat
of kiest is verantwoordelijk voor alle schade door zijn vaartuig of door zijn/haar toedoen of door
toedoen van zijn gasten veroorzaakt aan eigendommen van de vereniging en/of eigendommen
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van derden. Hij/zij dient de aangebrachte schade binnen 30 dagen te doen herstellen. Bij in
gebreke blijven zal er in het herstel voorzien worden door het bestuur op zijn/haar kosten.
Artikel 9
Vaartuigen toebehorende aan de leden en gasten kunnen, voor zover de ruimte dit toelaat, in de
jachthavens een ligplaats verkrijgen.
Artikel 10
De toewijzing van de ligplaatsen geschiedt door het bestuur.
De ligplaatsen worden toegewezen aan de daarvoor in aanmerking komende leden en behoren
niet bij het vaartuig.
Het bestuur is bevoegd wijzigingen in de ligplaatsen aan te brengen.
Artikel 11
De vereniging is niet verantwoordelijk voor de in de jachthaven afgemeerde vaartuigen. De
eigenaar kan geen enkele in de jachthavens opgelopen schade, met inbegrip van het eventueel
geheel verloren gaan van het vaartuig, op de vereniging of haar functionarissen verhalen.
Artikel 12
Alle in de jachthaven liggende vaartuigen zijn op naam van de eigenaar/ligplaatshouder in het
havenregister ingeschreven.
Artikel 13
Het is niet toegestaan om de ligplaats te verhuren, dan wel om niet beschikbaar te stellen aan
derden.
Artikel 14
Elke ligplaatshouder, lid van de vereniging, is verplicht een eventuele verandering van eigenaar
van zijn vaartuig onmiddellijk schriftelijk aan de secretaris te melden en er zorg voor te dragen dat
het vaartuig de ligplaats verlaat.
Artikel 15
Elke ligplaatshouder is verplicht wijzigingen van de lengte, breedte en/of diepgang van zijn
vaartuig schriftelijk aan de havenmeester te melden. De havenmeester is op basis van deze
wijzigingen gerechtigd om, in overleg met het bestuur, een andere ligplaats toe te wijzen.
Wanneer geen passende ligplaats beschikbaar is zal de havenmeester hiervoor een tijdelijke
oplossing proberen te vinden. Wanneer dit niet mogelijk is, zal voor een beperkte tijdsduur (geen)
vaste ligplaats kunnen worden toegewezen. Het bovenstaande geldt tevens wanneer de
ligplaatshouder een ander vaartuig heeft aangeschaft.
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De havenmeester, of zijn vervanger, is onder toezicht van het bestuur verantwoordelijk voor het
nemen van maatregelen die voor de veiligheid en goede zorg van de jachthaven en vaartuigen
noodzakelijk zijn en die onder andere bestaan uit:
a) het toezien op en in goede orde houden van de jachthaven, steigers en terreinen.
b) het toezien op het voldoende gemeerd zijn van de vaartuigen.
c) het toewijzen van tijdelijke ligplaatsen aan bezoekende vaartuigen, voor zover de beschikbare
ruimte zulks toelaat.
d) het innen van de verschuldigde liggelden voor die ligplaatsen.
e) het zorg dragen voor de juiste vlagvoering op de jachthaven.
f) het nemen van veiligheidsmaatregelen wanneer slechte weersomstandigheden of ander onheil
daartoe aanleiding geven.
g) het verrichten van werkzaamheden hem opgedragen door het bestuur en het opvolgen van
werkinstructies.
Artikel 17
De eigenaar is verplicht vóór 31 december schriftelijk aan het bestuur kennis te geven indien hij
voor het volgende verenigingsjaar geen ligplaats voor zijn vaartuig wenst.
Artikel 18
Voor vaste ligplaatsen wordt een liggeld berekend naar boxmaat. De liggelden worden vastgesteld
op de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 19
De eigenaar van, of de verantwoordelijke persoon voor een bezoekend vaartuig, die gebruik wenst
te maken van een tijdelijke ligplaats, dient zich in verbinding te stellen met de havenmeester. Deze
zal, indien de ruimte zulks toelaat, een ligplaats aanwijzen.
Artikel 20
Tarieven voor tijdelijke ligplaatsen worden jaarlijks vastgesteld, gepubliceerd en vastgelegd in het
gastenreglement. Dit tarief ligt hoger dan dat voor vaste ligplaatsen.
Door het bestuur kan voor vrije ligplaatsen tijdelijk een afwijkende regeling worden ingevoerd in
verband met uitgeschreven wedstrijden, feestelijkheden, bijzondere gasten enz.
Artikel 21
De eigenaar of de verantwoordelijke persoon is verplicht het bedrag voor de tijdelijke ligplaats op
eerste aanmaning van de havenmeester en/of het bestuur te voldoen. Indien de eigenaar of de
verantwoordelijke persoon niet hieraan voldoet is de havenmeester of het bestuur gerechtigd van
de eigenaar of de verantwoordelijke persoon te verlangen zijn/haar vaartuig te verhalen naar een
plaats buiten de havens welke de vereniging rechtens toebehoren. Wanneer hieraan geen gevolg
wordt gegeven is het bestuur gerechtigd het verplaatsen van het vaartuig zelf uit te (laten) voeren
en de kosten hiervan bij de eigenaar in rekening te brengen.
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Het bestuur is gerechtigd bij afwezigheid van het vaartuig (bijv. vakantie, weekends of verbouwing)
de ligplaats gedurende deze tijd te laten innemen door gasten. De hierdoor ontvangen liggelden
komen ten bate van de vereniging.
Artikel 23
Wanneer een ligplaatshouder langer dan twee jaar geen gebruik van de toegewezen ligplaats
maakt, is het bestuur gerechtigd deze in overleg met de betrokkene aan een ander toe te wijzen.
De periode van twee jaar gaat in vanaf de dag dat geen gebruik wordt gemaakt van de ligplaats
en is aaneengesloten.
BEPALINGEN VAN ORDE
Artikel 24
Het is verboden om:
a) ligplaats te kiezen op een andere dan door het bestuur of havenmeester aangewezen plaats.
b) te fietsen, bromfietsen of motor te rijden op de steigers.
c) huisdieren los op de steigers of het haventerrein te laten lopen;
d) voertuigen en transportmiddelen te parkeren op de steigers.
e) masten, rondhouten of andere onderdelen van vaartuigen of persoonlijke uitrustingen en
hulpmiddelen op de steigers, of haventerrein te laten liggen of een vaste plaats te geven.
Zulks kan slechts tijdelijk worden toegestaan na toestemming van de havenmeester.
f) volgbootjes en/of de bijbehorende onderdelen behalve voor het met toestemming van de
havenmeester verrichten van klein onderhoud op de kade of op de loop- of dwarssteigers
neer te leggen behalve op daartoe ingerichte locaties welke duidelijk als zodanig zijn
aangeven.
g) de eigendommen van de vereniging te beschadigen of op eigen initiatief veranderingen aan te
brengen.
h) wijzigingen aan te brengen aan de steigers, loopbruggen en/of andere installaties zonder
goedkeuring van het bestuur en/of havenmeester.
i) bekledingen of bedekkingen van welk materiaal dan ook aan te brengen op de steigers en/of
afmeerpalen.
j) de steigers te gebruiken om, eventueel met hulpmiddelen, boten of andere voorwerpen
mechanisch uit het water te hijsen.
k) de vissport te beoefenen vanaf de steigers.
l) bij het kiezen en verlaten der ligplaats met een hoge snelheid te
varen.
m) aggregaten te laten draaien wanneer daarvan naburige vaartuigen en/of omwonenden hinder
ondervinden.
n) geluidshinder te veroorzaken door middel van luidsprekers met groot volume.
o) aanstoot te geven door gebaar, houding, gedrag of kleding.
p) vuilnis van welke aard dan ook in de haven te werpen of de steigers en terreinen te
verontreinigen.
q) te lassen, te branden, te slijpen en/of andere werkzaamheden te verrichten waardoor andere
vaartuigen hinder of schade in welke vorm dan ook kunnen ondervinden.
r) onvoorzichtig om te gaan met vuur, eventueel in combinatie met brandstoffen en/of andere
ontvlambare stoffen.
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s) reparaties te (doen) verrichten aan vaartuigen in de jachthaven wanneer daarbij temperaturen
optreden hoog genoeg voor het ontstaan van ontploffingen en/of brand.
t) onder inachtneming van art. 24s reparaties te (doen) verrichten aan gasinstallaties wanneer
de mogelijkheid bestaat dat gas kan wegstromen in het vaartuig en/of verder over de haven
en/of verdere installaties.
u) leidingwater van de vereniging te gebruiken voor dekspoelen zonder toestemming van de
havenmeester.
v) olie, oliehoudend bilgewater en/of andere verontreinigde stoffen in de haven te lozen.
w) onderhoud aan het vaartuig te plegen waarbij milieuverontreinigende stoffen in het
oppervlaktewater terechtkomen.
x) milieuverontreinigende stoffen, hulpmiddelen en onderdelen in de haven en/of op de steigers
achter te laten.
y) niet-deugdelijk geconstrueerde opstapjes op de steigers te plaatsen, zulks ter beoordeling van
de technische commissie.
z) in (alle) verenigingsruimten te roken.
VERPLICHTINGEN
Artikel 25
De eigenaar van of de verantwoordelijke persoon van een vaartuig dat ligplaats heeft in de
jachthaven is verplicht:
a) te zorgen dat het vaartuig deugdelijk en binnen de aangegeven maten van de ligplaats
afgemeerd ligt. Bij in gebreke blijven kan de ligplaatshouder worden gemaand door de
havenmeester. Indien er geen opvolging wordt gegeven kunnen maatregelen genomen
worden op kosten van de ligplaatshouder.
b) te zorgen dat de eventueel aanwezige volgboot zodanig achter het vaartuig wordt opgehangen
dat deze binnen de maten van de toegewezen box blijft. Dit geldt ook wanneer de volgboot
naast, achter of voor het vaartuig wordt afgemeerd. Van deze regel mag (bij dubbele boxen)
alleen worden afgeweken met uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester en de
ligplaatshouder van de naastliggende box. In geen geval mag een volgboot een naastliggende
vaartuig raken, kunnen raken of anderszins hinderen.
c) te zorgen dat het vaartuig niet aan zodanige lekkage onderhevig is, dat het drijvend vermogen
van het vaartuig niet meer kan worden gewaarborgd. Bij buitengewone lekkage kan het
vaartuig op zijn/haar kosten worden hersteld of kan het vaartuig een zodanige ligplaats worden
gegeven dat bij zinken geen last wordt ondervonden, zulks ter beoordeling van de
havenmeester.
d) te zorgen dat het vaartuig bij regen zodanig geleegd wordt dat geen gevaar voor zinken
ontstaat. Bij in gebreke blijven kunnen na voorafgaande schriftelijke melding maatregelen
genomen worden op zijn/haar kosten.
e) te zorgen dat het vaartuig in redelijk staat van onderhoud verkeert en de jachthaven en
omgeving niet ontsiert. Zulks ter beoordeling van de Havenmeester, een lid van de
Havencommissie en bestuurslid. Bij in gebreke blijven zal de ligplaatshouder schriftelijk worden
opgedragen om binnen een nader vast te stellen tijdsbestek het achterstallige onderhoud uit te
voeren. Indien geen passend onderhoud wordt uitgevoerd kunnen maatregelen genomen
worden op kosten van de ligplaatshouder en/of kan de ligplaats door het bestuur met ingang
van het volgende verenigingsjaar worden ontzegd.
f) de boegspriet in te nemen, tenzij die vast is, of het kluifhout te toppen.
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g) wanneer zijn vaartuig voor langer dan een dag de haven verlaat zulks mede te delen aan de
havenmeester onder opgave van de vermoedelijke datum van terugkomst.
h) een door motorische kracht voortbewogen vaartuig en eventuele volgboot minimaal met een
dekking W.A. + brandrisico te verzekeren.
i) bij calamiteiten zoals storm, brand of enig ander onheil hulp te verlenen.
j) voor een vaartuig dat tot de categorie snelle motorboten behoort of de wettelijke vastgestelde
lengte voor kleine jachten te boven gaat te voldoen aan de wettelijke eisen voor een geldig
vaarbewijs.
k) bij een gemotoriseerd vaartuig altijd minimaal een (1) werkend blusapparaat aan boord te
hebben.
l) Voorwerpen van welke aard dan ook waarvan het opbergen op het terrein van de vereniging of
in de haven is verboden, worden verwijderd op kosten van degene die het zal blijken aan te
gaan.
m) Kinderen onder 12 jaar zijn op de terreinen van de vereniging alleen toegestaan onder
begeleiding en verantwoordelijkheid van volwassenen.
FACILITEITEN
Artikel 26
De opvarenden van bezoekende vaartuigen zijn gerechtigd de steigers en terreinen van de
jachthaven te betreden en de daarop aanwezige faciliteiten te benutten, eventueel tegen een
nader vast te stellen vergoeding.
Artikel 27
Het uitvoeren van werkzaamheden aan vaartuigen door derden gebeurt onder verantwoording van
de ligplaatshouder met inachtneming van alle bepalingen van dit reglement.
WERKVERPLICHTING
Artikel 28
Elke ligplaatshouder, uitgezonderd invaliden, is verplicht op uitnodiging van het bestuur of de
technische commissie of havencommissie onderhoud- en/of nieuwbouwwerkzaamheden te
verrichten. De technische commissie of havencommissie draagt zorg voor een evenredige
verdeling van gewerkte uren tussen de ligplaatshouders. Hierbij zullen ook de reeds gewerkte uren
in aanmerking worden genomen.
Artikel 29
Wanneer de betrokkene zonder gegronde reden of zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving
meer dan twee maal geen gevolg heeft gegeven aan een werkoproep, zal hij het daarop volgende
jaar het recht op een ligplaats verliezen. Hij zal hiervan vooraf schriftelijk door het bestuur in
kennis worden gesteld.
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Ter beoordeling van de havencommissie is in geval van verhindering het zenden van een
vervanger mogelijk.
Artikel 31
Wanneer een ligplaatshouder door werkzaamheden constant verhinderd is zich op de door de
vereniging vastgestelde dagen voor het verrichten van werkzaamheden vrij te maken, zal het in
bepaalde gevallen worden toegestaan de niet gewerkte uren aan de vereniging uit te betalen.
Hiertoe moet echter door de betrokkene zelf een schriftelijk verzoek met opgave van redenen
worden ingediend bij het bestuur. Het aan de vereniging uit te betalen uurloon zal jaarlijks door de
ALV worden vastgesteld. Bij in gebreke blijven geldt verder onverkort art. 26.
Artikel 32
Onder gegronde redenen voor verhindering wordt verstaan:
• ziekte van de betrokkene zelf;
• ernstige ziekte van diens verwanten;
• langdurig verblijf in het buitenland.
Alle andere redenen, waaronder ook ploegendiensten, worden niet als doorslaggevend te
beschouwd.
VERENIGINGSAANSPRAKELIJKHEID
Artikel 33
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan vaartuigen en toebehoren en andere
eigendommen van de ligplaatshouders of bezoekers, ontstaan op welke wijze dan ook.
De vaartuigen en andere eigendommen van ligplaatshouders en bezoekers zijn door de vereniging
tegen geen enkele schade verzekerd.
De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal van welk eigendom van leden of niet-leden dan
ook.
VERENIGINGSKANTOOR
Artikel 34
Het verenigingskantoor is in beheer bij de vereniging en dient voor het houden van vergaderingen
en bijeenkomsten van de vereniging.
Het kantoor bevindt zich in de Buitenjachthaven.
Het gebruik valt onder de verantwoording van het verenigingssecretariaat waar ook verzoeken tot
gebruik moeten worden ingediend.
De kantoorruimte wordt tevens gebruikt als havenkantoor van de buitenjachthaven.
Het onderhoud en de bevoorrading valt onder de verantwoording van de Havenmeester en/of
Havencommissie.
Het kantoor dient na gebruik schoon en opgeruimd te worden achtergelaten.
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SLOTBEPALINGEN

Artikel 35
Alle leden kunnen zich schriftelijk wenden tot het secretariaat der vereniging, indien zij menen
redenen te hebben voor het indienen van een klacht.
Artikel 36
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, wordt de beslissing genomen door het bestuur.
Beslissingen van blijvende aard zullen op de agenda worden geplaatst van de volgende ALV.
Artikel 37
Dit reglement geldt als Algemeen Basis Havenreglement voor alle jachthavens der vereniging. Per
jachthaven geldt een aanvullend reglement genoemd:
- Aanvullend reglement jachthaven Nederwaard
- Aanvullend reglement jachthaven Overwaard
- Aanvullend reglement jachthaven Waardhuis
- Aanvullend reglement Buitenjachthaven
Artikel 38
Dit reglement vervangt met bovenstaand genoemde aanvullende reglementen alle voorgaande
havenreglementen.
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering op:
12 april 2011.
Alblasserdam, 12 april 2011
T.J. Both, voorzitter
J. Meeuwsen, secretaris
A. Farr, penningmeester
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