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Statuten                                                                                                                 
 
Heden, ………………………………………………… Tweeduizend zestien, verscheen voor mij, 
……………………………………………………………………………., notaris ter standplaats Nijkerk: 
………………………………………………………………………….. ,  wonende te Nijkerk, ……………………., 
ten deze handelend als comparant van na te melden vereniging. 
 
De comparant verklaarde:  
- in de opzettelijk daartoe op zes maart 2016 bijeengeroepen ledenvergadering 

van de te Nijkerk gevestigde vereniging: Zeil- en Motorboot Vereniging ‘De 
Zuidwal’ de dato dertig maart tweeduizend zestien, is op statutair correcte wijze  
besloten de statuten van de vereniging inhoudelijk en redactioneel gewijzigd vast 
te stellen, zulks in  verband met de reeds in 2015 inhoudelijk gewijzigde maar nog 
niet verleden artikelen: 2,3,4 en 5 en in verband met redactionele modernisering 
in 2016; 

- in die vergadering werd hij, comparant, aangewezen, vorenbedoelde gewijzigde 
statuten bij notariële akte vast  te leggen; 

- van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel van de     
notulen  van gemelde vergadering; 

-  in verband met het vorenstaande luiden de statuten van de vereniging voortaan 
als volgt: 

 
Naam, zetel, doel en duur 
 
Artikel 1 
1. De naam van de vereniging is: 
    Zeil-  en Motorbootvereniging ‘De Zuidwal’. 
    Zij is gevestigd te Nijkerk. 
 
2. Het doel van de vereniging is:     
    - bevordering van de watersport in het algemeen, 
    - de zeil- en motorbootsport in het bijzonder, alsmede het aankweken van de     
       kennis van alles, wat op de beoefening van de watersport betrekking heeft. 
 
3. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van tochten en wedstrijden en door 
aanwending van alle andere middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 
 
4. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht op vijftien januari 
negentienhonderd veertig (onder de naam: Zeil- en Motorboot Vereniging  
‘De Zuidwal’). 
  



Artikel 2 
1. De vereniging kent: 
 
    a. leden; 
    b. jeugdleden; 
    c. ereleden. 
 
2. Leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn: natuurlijke personen van achttien 
jaar of ouder die 1 of meer taken van watersport beoefenen. 
 
3. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die één of meer takken van 
watersport beoefenen en die de achttienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt. 
Een jeugdlid heeft tegenover de vereniging dezelfde rechten en verplichtingen als 
een lid, met dien verstande, dat hij geen stemrecht heeft en niet tot bestuurslid  
kan worden benoemd. 
Het jeugdlidmaatschap gaat bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd 
automatisch over op lidmaatschap 1 a. 
 
4. Om lid, casu quo jeugdlid, te kunnen worden moet men zich digitaal aanmelden bij    
het bestuur. Het bestuur beslist over toelating leden / jeugdleden. 
 
5. Bij niet toelating door het bestuur kan het aspirant lid, casu quo aspirant jeugdlid, 
een beroep doen op de algemene ledenvergadering.  Dit beroep dient binnen 1 maand 
na ontvangst van de kennisgeving schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. De  
uitspraak van de algemene ledenvergadering is bindend voor alle partijen. 
 
6. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, 
door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn 
benoemd. 
 
7. Ereleden blijven daarnaast gewoon lid met alle rechten en plichten die daarbij horen  
maar betalen geen contributie. 
 
Artikel 3 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
     
    a. door het overlijden van het lid; 
    b. door opzegging door het lid c.q. ouders / verozrgers jeugdlid. 
        Het lidmaatschap houdt op aan het einde van het verenigingsjaar waarin is 
        opgezegd. Schriftelijke opzegging dient vóór 1 december te worden gedaan. 
    c. door schriftelijke opzegging door het bestuur. 
Deze opzegging kan gedaan worden wanneer een lid niet meer voldoet aan de 
vereisten, die door de statuten en het haven en huishoudelijk reglement voor het 



lidmaatschap zijn gesteld en bovendien wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

     
 d. door ontzetting. 

Deze kan door het bestuur alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
 

2. Bij ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekend 
schrijven kennis van het besluit met opgaaf van redenen.  Het lid kan binnen 1 maand 
na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in beroep gaan bij de algemene 
ledenvergadering. De uitspraak van de algemene ledenvergadering is bindend voor alle 
partijen. Gedurende de beroepstermijn en zolang over het beroep niet is beslist, is het 
lid geschorst. 
 
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de 
contributie over het gehele jaar verschuldigd; het bestuur kan daarvan dispensatie 
verlenen. 
 
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op 
jeugdIeden en ereleden. 

 
Jaarlijkse bijdragen 
 
Artikel 4 

De leden, casu quo jeugdleden, moeten een jaarlijkse bijdrage betalen, die bij 
besluit van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in 
categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. 
Aan nieuwe leden casu quo jeugdleden kan de verplichting worden opgelegd tot  
het betalen van entreegeld. 

 
Bestuur 
 
Artikel 5 
1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. 

Zij worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging 
benoemd voor een periode van drie jaar. 
 
2. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering treden bestuursleden af volgens een 
door het bestuur op te maken rooster. 
 
3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. 
Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging 
eindigt. 



 
4. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering  een opvolger. 
 
5. Indien in het bestuur 1 of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende 
bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende 
bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de 
overblijvende bestuursleden verplicht binnen een termijn van 1 maand na het 
ontstaan van de laatste vacature een algemene ledenvergadering bijeen te roepen ten 
einde in de ontstane vacature(s) te voorzien. 
 
Artikel 6 
1. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de 
bestuursleden onderling verdeeld. Voor elk hunner kan het bestuur uit zijn midden  
een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan 1 functie bekleden. 
 
2. Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen;  
het bestuur is alleen gerechtigd tot het nemen van besluiten, indien meer dan de  
helft der bestuursleden aanwezig is. 
 
3. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt.  
Deze  worden, na goedkeuring door voorzitter en secretaris, naar datum  
gerangschikt en aan een daartoe bestemd register toegevoegd. 
 
Taak en bevoegdheden bestuur 
 
Artikel 7 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en 
buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden. 
 
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 
zijn taak te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 
 
3. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de  
algemene ledenvergadering: 
    a. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; 
    b. het sluiten van overeenkomsten  waarbij de vereniging zich als borg of 
        hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
        zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 
 
4. Op het ontbreken van de in lid 3 bedoelde toestemming, kan door of tegen derden 
geen beroep worden gedaan. 
 



Verenigingsjaar 
 
Artikel 8 
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Algemene ledenvergadering 
 
Artikel 9 
1. Aan de algemene ledenvergadering 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, wordt 
een  algemene ledenvergadering, de jaarvergadering, gehouden. 
 
3. In de jaarvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder 
overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn 
gevoerd bestuur in het afgelopen verenigingsjaar. 
 
4. De jaarvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van tenminste twee leden, 
die geen bestuurslid mogen zijn. De kascommissie onderzoekt de rekening en 
verantwoording van het bestuur en brengt aan de jaarvergadering verslag van haar 
bevindingen uit. 
 
5. De jaarvergadering behandelt ook de voorstellen die door het bestuur zijn 
gedaan of die door tenminste vijf leden vijf dagen voor de vergadering schriftelijk 
bij het bestuur zijn ingeleverd.  Dit geldt ook voor algemene ledenvergaderingen, niet 
zijnde de jaarvergadering. 

Artikel 10  

1.Verder roept het bestuur een algemene ledenvergadering bijeen, wanneer het dit 
wenselijk acht, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht  is. 

2.Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering verplicht, 
als tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
een/tiende gedeelte der stemmen, dit schriftelijk aan het bestuur vraagt, met 
vermelding van de te behandelen onderwerpen.  In dit geval moet de vergadering 
binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet 
gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene ledenvergadering 
bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de algemene ledenvergadering 
bijeenroept of bij advertentie in een plaatselijk nieuwsblad, dat in de gemeente waar 
de vereniging gevestigd is, veel gelezen wordt. 



Artikel 11 
1. De leden, jeugdIeden en ereleden van de vereniging worden tot alle algemene 
vergaderingen tenminste twee weken tevoren door het bestuur schriftelijk  
opgeroepen. 
 
2. De voorzitter van het bestuur - en bij zijn afwezigheid 1 van de andere 
bestuursleden - treedt op als voorzitter van de algemene ledenvergadering. 
 
3. De secretaris van het bestuur maakt notulen van het verhandelde in de algemene 
vergaderingen. Het bepaalde in artikel 6 lid 3 is hierbij van toepassing. 
 
4. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen 
met meerderheid van stemmen van de aanwezige niet geschorste leden. Ieder lid 
heeft 1 stem. Stemmen bij volmacht is toegestaan; elk aanwezig lid mag 
beschikken over hoogstens 1 volmacht. 
 
5. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ongetekende 
briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling 
gestemd wordt. 
 
6. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig. 
 
7. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid 
 verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden.  
 Wordt dan weer geen meerderheld verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee 
 personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen. 
 
8. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 
Staken de stemmen over personen, dan beslist de stem van de voorzitter. 
 
9. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde 
geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een 
voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd. 
 
10. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan 
betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de 
meerderheid van de vergadering of -  als de eerste stemming niet hoofdelijk of 
schriftelijk plaatsvond - door 1 stemgerechtigd lid.  Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming. 
 
 
 
 



Statutenwijziging en ontbinding 
 
Artikel 12 
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de 
algemene ledenvergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is vermeld, dat 
statutenwijziging wordt voorgesteld.  Een afschrift van het voorstel, waarin de 
wijziging woordelijk is opgenomen, moet tenminste vijf dagen voor de vergadering 
tot na de afloop van de vergaderdag op een daartoe geschikte plaats voor de 
leden ter inzage hebben gelegen. 
 
2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met meerderheid van 
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering 
waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. 
 
3. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen een maand opnieuw 
een  algemene ledenvergadering bijeengeroepen.  In die vergadering kan ongeacht het 
aantal aanwezige leden een besluit worden genomen met een meerderheid van 
tenminste  twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 
 
4. De statutenwijziging treedt niet in werking voordat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. 
 
Artikel 13 
1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in 
artikel 12, leden 1, 2 en 3, is bepaald. 
 
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het 
bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding 1 of meer anderen tot vereffenaar 
zijn aangewezen. 
 
3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene ledenvergadering over de 
aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening. 
 
Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 14 
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit 
huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of 
deze statuten. 
 
2. Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is 
geregeld, beslist de algemene ledenvergadering. 
  



 
De comparant is aan mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE, opgemaakt in minuut. 
Verleden te Nijkerk, ten kantore van mij, notaris, op de datum in het hoofd dezer akte 
vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft 
deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op 
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, 
ondertekend. 
 
 
 
Getekend: M.W. Thies 
 B. Roorda 
 
 
De Statuten zijn vastgesteld door de algemene vergadering 30 maart 2016.   



HAVEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Opmerking; daar waar "hij"  dan wel "hem" dan wel "zijn" etc. wordt genoemd  
kan dit ook worden gelezen als "zij", "haar" etc.   
 
Artikel 1 
De verantwoordelijkheid over de jachthaven en de gebouwen van de vereniging berust 
bij het bestuur. Op het terrein komt op 2 punten camerabewaking met ook de 
mogelijkheid voor beeldopslag. Er worden verboden toegang bordjes Art. 461 
geplaatst bij de toegangshek(ken). Het toezicht op het beheer wordt uitgevoerd door 
de havencommissaris die daarin namens het bestuur optreedt. De havencommissaris 
regelt de werkzaamheden en bevoegdheden van de havenmeester voor zover niet 
nader geregeld in zijn arbeidsovereenkomst en dit reglement.  De havenmeester is 
voor zijn taak verantwoording schuldig aan het bestuur.  
 
Artikel 2 
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of ontvreemding van het vaartuig 
met toebehoren en andere eigendommen van de eigenaar, gebruiker of anderen.  
Deze bepaling geldt zowel voor het vaartuig met toebehoren en andere eigendommen 
in het water, als op de wal. 
 
Artikel 3 
a. Voor het gebruiken van ligplaatsen, helling, hellingterrein en/of materiaal van de 
vereniging, kunnen uitsluitend leden in aanmerking komen tegen de daarvoor door het 
bestuur vastgestelde tarieven, die goedgekeurd zijn door de algemene 
ledenvergadering. 
b. Vóór het hellingen dient een lid de hellingbrief te tekenen, welke 1 jaar door de 
ledenadministratie bewaard wordt. Zonder getekende hellingbrief mag de boot niet 
gehellingd worden. 
c. Bij het hellingen moet een lid aanwezig zijn of zich laten vertegenwoordigen. 
 
Artikel 4 
Personen die van een ligplaats voor vaartuigen, hetzij in de haven, hetzij op het 
terrein, gebruik wensen te maken, dienen daartoe schriftelijk een aanvraag in bij het 
bestuur met uitvoerige omschrijving van het vaartuig zoals naam, soort, grootste 
lengte en breedte met inbegrip van alle uitstekende delen. Dit geldt tevens voor 
zeilplanken. Door het doen van een aanvraag als voorgaand bedoeld, verplicht 
betrokkene zich om bij toewijzing van de ligplaats het verschuldigde 
liggeld te betalen alsmede een W.A. verzekering voor zijn vaartuig af te sluiten. 
 
Artikel 5 
Behoort een vaartuig aan meer dan een eigenaar toe, dan wijzen de gezamenlijke 
eigenaren schriftelijk een van hen aan als verantwoordelijk tegenover de vereniging. 
Alle eigenaren moeten lid zijn van de vereniging. 



Artikel 6 
Het bestuur wijst eenmaal per jaar bij aanvang van het winterseizoen de ligplaatsen 
aan in de haven en op het terrein, voor zover er plaatsen beschikbaar zijn. 
a. Per lid wordt slechts één (1) natte ligplaats c.q. walplaats (zie art. 8) uitgegeven; wel 
is het mogelijk daarnaast een droge ligplaats te hebben, alsmede één (1) bijboot (zie 
art. 10). Het bestuur is bevoegd een wisseling in de ligplaatsen onderling aan te 
brengen 
b. Indien het aantal beschikbare plaatsen is uitgegeven, kunnen leden zich op een 
wachtlijst laten plaatsen welke door het bestuur wordt aangelegd.  
Als inschrijvingsdatum voor de wachtlijst hanteert het bestuur de datum waarop het 
schriftelijke verzoek om een ligplaats is ontvangen bij de secretaris. Dit geldt zowel 
voor nieuwe als voor bestaande leden en zowel voor verzoeken om een nieuwe als om 
een andere (grotere) ligplaats. Beschikbare ligplaatsen worden toegewezen in 
volgorde van inschrijving, rekening houdend met zowel de afmetingen van de 
beschikbare plaats als met de afmetingen van het schip waarvoor een ligplaats is 
aangevraagd.  
c. De toewijzing wordt telefonisch meegedeeld aan betrokkene en na acceptatie 
schriftelijk bevestigd. Een toegewezen ligplaats mag slechts één keer geweigerd 
worden. Bij een tweede weigering van een toegewezen ligplaats wordt de betrokkene 
onder aan de wachtlijst gezet. Het innemen van een ligplaats mag slechts geschieden 
in overeenstemming met artikel 9. 
d. Ligplaatshouders kunnen, voor eigen gebruik en tegen betaling van de daarvoor 
vastgestelde borgsom, in bezit komen van een sleutel en/of afstandsbediening van het 
toegangshek tot de haven. Bij het vervallen van de ligplaats dient de sleutel c.q. 
afstandbediening te worden ingeleverd. De borgsom van de afstandsbediening zal 
voor 50% van het op dat moment geldende tarief worden gerestitueerd. 
 
Artikel 7 
Door het bestuur kan aan vaartuigen van varende passanten voor korte tijd een 
ligplaats worden verleend, voor zover de beschikbare ruimte dit toelaat en tegen 
betaling van de daarvoor geldende tarieven (maximaal 3 aaneengesloten weken). 
Toewijzing van deze ligplaatsen geschiedt door de havenmeester op aanwijzing van 
de havencommissaris. Passanten kunnen tevens gebruik maken van andere faciliteiten 
tegen de daarvoor vastgestelde tarieven en volgens de vastgestelde regels. 
 
Artikel 8 
We onderkennen verschillende soorten ligplaatsen met bijbehorende,  
seizoensafhankelijke tarieven: 
- Natte ligplaats Een toegewezen box in het water   Tarief per m2 
- Walplaats Een toegewezen (gemarkeerde) plaats op de wal Tarief per m2

  (achterterrein) voor boten op trailer, langer    
  dan 6.00 m, zwaarder dan 350 kg.                       
- Droge ligplaats Voor kleine boten op het jollenveld              Vast tarief (zomerseizoen)  



De ligplaatsen worden verhuurd in twee termijnen van respectievelijk 7 (zeven) en  
5 (vijf) maanden (zomer-  en winterseizoen). Het zomerseizoen: april t/m oktober, 
het winterseizoen: november t/m maart.  
 
Opzegging van de huur van een ligplaats moet met inachtneming van een 
opzegtermijn van één volle kalendermaand, schriftelijk worden gedaan aan het 
secretariaat / ledenadministratie van de vereniging. Reeds betaalde liggelden 
worden naar rato gerestitueerd. Indien alleen gebruik gemaakt wordt van een 
droge winterligplaats mag het vaartuig op zijn vroegst de laatste volle week van 
september op de haven gebracht worden. Indien het vaartuig na 1 april van het 
volgende jaar op de haven blijft liggen, is liggeld verschuldigd volgens het daartoe 
vastgestelde tarief voor extensie winterstalling.  
Bij opzegging van de huur door het bestuur wordt een opzegtermijn van tenminste 
een volle kalendermaand in acht worden genomen.  Dit en andere mutaties 
worden schriftelijk meegedeeld door het bestuur.  
 
Opzegging van huur door het bestuur kan plaatsvinden: 
a. indien over een ligplaats moet worden beschikt wegens wijziging in bestemming; 
b. indien ruil van (een) ligplaats(en) wenselijk wordt geacht met het oog op de 
exploitatie belangen van de haven en de betrokken huurder zich tegen zodanige 
ruil  verzet; 
c.  indien een huurder zich niet houdt aan de bepalingen van de Statuten en het 
Haven  en Huishoudelijk reglement; 
d.  bij het in gebreke blijven van het tijdig voldoen van de financiële verplichtingen 
 t.a.v. de vereniging. 
Indien opzegging plaats vindt ingevolge het gestelde onder a t/m b van dit 
artikel, wordt gelegenheid gegeven tot het verkrijgen van een zoveel mogelijk 
gelijkwaardige ligplaats. 
 
Artikel 9 
De liggelden worden vastgesteld door de Algemene ledenvergadering op voorstel 
van het  bestuur. De liggelden dienen te worden voldaan binnen een maand na de 
factuurdatum. Indien tussentijds een plaats wordt toegewezen dient binnen 1 (een) 
maand na dagtekening van de vanwege de penningmeester verzonden 
kennisgeving, het verschuldigde liggeld op de aangegeven wijze te worden voldaan. 
 
Artikel 10                                                                                                                                          
Het gebruik van een bijboot is na goedkeuring door de havenmeester c.q. 
havencommissaris toegestaan, en tegen het daarvoor geldende tarief, mits 
hiervoor ruimte is in de eigen box en de bijboot geen belemmering vormt bij 
uitvaren van andere boten. Een bijboot mag alleen zonder tariefsverhoging indien 
op en binnen de contouren van de eigen boot.  



Artikel 11 
Onderhoud aan vaartuigen moet te allen tijde geschieden conform de geldende 
milieunormen. Verwijderde verf- c.q. antifouling lagen moeten worden opgevangen en 
afgevoerd. Bij overtreding heeft de havenmeester c.q. de havencommissaris de plicht 
de werkzaamheden te doen stoppen totdat correcte maatregelen zijn getroffen. 
Een ieder dient er zorg voor te dragen dat hij zijn winterstallingplaats voor de aanvang 
van het zomerseizoen opgeruimd achterlaat. Botenwagens en trailers dienen van de 
jachthaven te worden verwijderd. 
Afval dient te worden afgevoerd; klein (huishoudelijk) afval kan in de daarvoor 
bestemde containers worden gedeponeerd. 
Trailers bestemd voor zomerstalling, dienen op de daarvoor aangewezen plaats 
gestald te worden. 
In die gevallen dat de leden een verenigingsbok willen huren is het vaststellen van de 
daarvoor benodigde maat (en dus ook het tarief) uitsluitend en alleen ter beoordeling 
van de havenmeester c.q. de havencommissaris. 

Artikel 12 
Na toestemming van de havenmeester is het watersportpassanten en leden bij 
uitzondering toegestaan om op de daarvoor aangewezen plaats in tentjes te 
overnachten, indien hun boot te beperkte mogelijkheden overnachting biedt. 
 
Artikel 13 
Het is verboden in, of in de onmiddellijke omgeving van de haven, op zodanige wijze  
te varen/manoeuvreren, dat onnodige overlast wordt veroorzaakt. Hierbij is te denken 
aan onder meer: overmatige golfslag, geluidshinder, onzorgvuldig/onjuist afmeren en 
dergelijke.  
 
Het is verboden schepen, die door hun staat van onderhoud het aanzien van de haven 
ontsieren een ligplaats te laten innemen. Beoordeling hiervan geschiedt door het 
bestuur. In voornoemde gevallen neemt het bestuur contact op met de eigenaar met 
het verzoek de boot in goede staat te herstellen. Tevens wordt tijdens dit contact in 
overleg met de eigenaar vastgesteld binnen welke periode de werkzaamheden klaar 
moeten zijn. Na het eerste contact worden de gemaakte afspraken met de eigenaar 
schriftelijk bevestigd en de eigenaar wordt duidelijk gemaakt dat er binnen vier weken 
een begin moet zijn gemaakt met de werkzaamheden.  Als de eigenaar in gebreke blijft 
volgt een schriftelijke waarschuwing. Als de eigenaar dan binnen twee weken na de 
schriftelijke waarschuwing geen begin heeft gemaakt met het onderhoud aan zijn 
boot, c.q. het bestuur van de plannen daartoe in kennis heeft gesteld dan behoudt het 
bestuur zich het recht voor de eigenaar de ligplaats te ontnemen en hem opdracht te 
geven de boot op de wal te stallen en naar behoren af te dekken.  
Indien de eigenaar van de boot niet bekend is zal het bestuur een oproep onder de 
leden doen en deze 1 keer herhalen. Als de eigenaar niet gevonden kan worden 
behoudt het bestuur zich het recht voor de boot op de wal te stallen. Als, na een jaar, 
de eigenaar van de boot zich nog niet gemeld heeft, zal het bestuur onderzoeken wat 



de juridische mogelijkheden zijn om de boot van de haven verwijderd te krijgen. 
 
Artikel 14 
Een lid dat een groter vaartuig aanschaft, is het verboden om ligplaats te nemen in de 
haven zonder voorafgaande toestemming van het bestuur. 
 
Artikel 15 
Voor vaartuigen die niet op de haven worden gestald, maar waarvoor wèl van de 
helling gebruik wordt gemaakt, moet een droge ligplaats (= zomerseizoen) zijn 
aangevraagd en toegewezen. 
 
Artikel 16 
Het clubgebouw, toiletten en andere havenfaciliteiten mogen alleen gebruikt worden 
door leden, introducés en betalende passanten. 
 
 
Artikel 17 
Gebruik van schepen door anderen dan de eigenaar dient gemeld te worden bij de 
havenmeester.  Deze heeft het recht dit te weigeren indien dit regelmatig gebeurt. 
 
Artikel 18 
Auto' s, motoren, bromfietsen, fietsen en andere eigendommen van leden en 
introducés mogen op het terrein van de vereniging slechts worden geplaatst of 
opgeborgen op plaatsen als zodanig aangegeven of door de havenmeester c.q. 
havencommissaris aangewezen. 
 
Artikel 19 
Het  is verboden: 
a. gedurende het zomerseizoen, lopende van 1 april tot 1 november, in het gebied van 
de jachthaven (inclusief gebouwen) vaartuigen te bouwen, af te bouwen of te 
verbouwen alsmede onderhoudswerken of reparaties te verrichten, waarbij 
hinderlijk geluid of andere overlast wordt veroorzaakt;  
 
b. gedurende het winterseizoen, lopende van 1 november tot 1 april, in het gebied van 
de jachthaven (inclusief gebouwen) als onder a. genoemde verrichtingen van 
ingrijpende aard uit te voeren, zonder dat daartoe door het bestuur toestemming is 
verleend; 
 
c. voor langdurig stroomverbruik gebruik te maken van de aansluitpunten aan de  
buitenzijde van de  stroomkasten; deze aansluitpunten zijn bestemd voor  kortstondig 
gebruik. De daarvoor te gebruiken snoeren dienen onmiddellijk na gebruik  te worden 
opgeruimd. Bij in gebreke blijven is de havenmeester dan wel een lid van het bestuur 
gemachtigd dit voor U te doen. De Vereniging is niet aansprakelijk voor schade 
tengevolge van onderbreking  van de elektriciteitsvoorziening.  



Langdurig stroomverbruik is mogelijk via de daarvoor bestemde aansluitpunten,  
middels tussenkomst van een verbruiksmeter. 
 
d. de rust in de haven te verstoren, o.a. door motoren of lichtaggregaten te laten 
draaien of door luid schallende radio's of anderszins in werking te hebben; 
 
e. met vaartuigen sneller dan 6 km/uur in of in de nabijheid van de haven te varen; 
 
f.  de eigendommen van de vereniging te beschadigen: door haken in palen of 
houtwerk te steken, daarin spijkers, krammen e.d. te slaan of daarin op eigen 
initiatief enige verandering aan te brengen; 
 
g. masten, rondhouten of andere onderdelen van schepen op de steigers of op het 
terrein te laten liggen; 
 
h. vuilnis, afval, olie of oliehoudend water in de haven te werpen of te lozen; 
 
i.  steigers, gebouwen of terreinen te verontreinigen, dan wel chemische toiletten of 
afgewerkte olie anders dan op de daarvoor ingerichte verzamelplaatsen te ledigen 
of te storten; 
 
j.  leidingwater van de jachthaven te gebruiken voor dekspoelen; 
 
k. in het gebied van de jachthaven open vuur te ontsteken of vuurpijlen af te schieten; 
 
l.  in de jachthaven te zwemmen; 
 
m. honden uit te laten en los te laten lopen op steigers en terrein; 
 
n. sneller dan 5 km per uur te rijden op het terrein. 
 
o. de handlier bij de kleine helling te gebruiken voor vaartuigen met een gewicht 
groter dan 350 kg; 
 
p. gebruik te maken van de handlier bij de kleine helling, zonder het daarvoor 
bestemde waarschuwingsbord op een voor het verkeer duidelijk zichtbare plaats op te 
stellen; 
 
q. de afvalcontainers op het haventerrein te gebruiken, anders dan voor klein 
huishoudelijk scheepsafval. 
 
r. te tanken en/of brandstof bij te vullen in de haven is verboden op een andere dan de 
daarvoor geëigende plaats, te weten het zogenaamde pompeiland. 
 



Door het bestuur kan in bijzondere gevallen dispensatie worden verleend van deze 
verbodsbepalingen. 
 
Artikel 20 
De eigenaar of gebruiker is verplicht er voor zorg te dragen, dat zijn vaartuig niet aan 
buitengewone lekkage onderhevig is.  Indien dit wel het geval is kan het vaartuig op 
zijn kosten een zodanige plaats worden gegeven, dat van zinken geen last wordt 
ondervonden. 
 
Artikel 21 
Iedere eigenaar die met zijn vaartuig van een plaats in de haven gebruik maakt, is 
verplicht zorg te dragen dat het op deugdelijke wijze gemeerd is, en wel zodanig dat 
het vrij blijft van andere jachten, steigers of palen.  Wordt hieraan naar het inzicht van 
de havenmeester c.q. havencommissaris niet voldaan, dan heeft deze het recht hierin 
te voorzien of te laten voorzien op kosten van de betrokken eigenaar. 
Ongeacht het gestelde hierboven in dit artikel, alsmede in artikel 20 heeft de 
havenmeester c.q. havencommissaris indien zulks te zijner beoordeling noodzakelijk is 
in voorkomend geval het recht vaartuigen te (doen) verplaatsen. 
 
Anderzijds zal de havenmeester c.q. havencommissaris indien door oorzaken van 
buitenaf schade aan een vaartuig (dreigt te) ontstaat (ontstaan) de geëigende 
maatregelen (doen) nemen om de schade te beperken en de betreffende eigenaar 
z.s.m. trachten te waarschuwen. De eventueel ontstane schade blijft echter voor 
rekening van de betreffende eigenaar. 
 
Artikel 22 
De eigenaar of gebruiker is verplicht bij het aankomen en verlaten van de ligplaats 
eventuele bijzondere aanwijzingen van de havenmeester c.q. havencommissaris op te 
volgen. 
 
Artikel 23 
De eigenaar of gebruiker van het vaartuig, dat ligplaats heeft in de jachthaven of deze 
ligplaats verlaat of inneemt, is aansprakelijk voor onkosten of schaden veroorzaakt 
door of met het vaartuig en toebehoren, door zijn toedoen of door toedoen van zijn 
bemanning of gasten, ongeacht op welke wijze deze onkosten of schaden zijn 
ontstaan. 
 
Artikel 24 
De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met ingebouwde of aangehangen motor is 
verplicht ervoor zorg te dragen dat zich steeds een goed werkende snelblusser ter 
bestrijding van olie  of benzinebrand aan boord bevindt. 
 
Artikel 25 
De eigenaar of gebruiker, die met zijn vaartuig de haven als gast bezoekt, dient zich 



onmiddellijk bij aankomst en voor vertrek bij de havenmeester c.q. havencommissaris 
te melden. De vaste huurder die met zijn vaartuig langer dan twee dagen zijn ligplaats 
in de haven verlaat, dient de havenmeester c.q. havencommissaris hiervan in kennis te 
stellen onder opgave van de vermoedelijke datum van terugkeer.  Niemand mag 
zonder vergunning van de havencommissaris zijn rechten op een ligplaats aan 
anderen overdragen of een  vaartuig, niet bij hem in gebruik, in de door hem  
gehuurde ligplaats bergen. Bedoelde vergunning kan slechts worden gegeven voor een 
bepaalde tijdsduur, vast te stellen door de havencommissaris. 
Gedurende de tijd dat van een gehuurde ligplaats geen gebruik wordt gemaakt, mag 
de vereniging hierover beschikken b.v. ten behoeve van passanten.  Verhuur als 
bedrijf mag in de haven niet worden uitgeoefend. 
 
Artikel 26 
De havenmeester c.q. havencommissaris heeft het recht personen, die zich naar hen 
oordeel onwelvoeglijk gedragen of zich niet houden aan de bepalingen van dit 
reglement in afwachting van een bestuursbeslissing de toegang te ontzeggen en 
eventueel de huur van ligplaatsen op te zeggen. Hij rapporteert z.s.m. aan het bestuur. 
Het bestuur deelt het  betreffende lid schriftelijk haar beslissing mede. 
 
Artikel 27 
Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Het bestuur 
stelt een onderzoek in, waarvan het resultaat aan betrokkene(n) wordt medegedeeld. 
Een eventueel beroep op de Algemene ledenvergadering is mogelijk. 
 
Artikel 28 
De voorzitter leidt de vergaderingen en belegt bestuursvergaderingen zo dikwijls hij dit 
in het belang van de vereniging nodig acht.  Samen met de secretaris tekent de 
voorzitter de notulen van iedere vergadering en alle verbintenissen welke de 
vereniging betreffen,  worden zowel door de voorzitter als door de secretaris en 
penningmeester ondertekend. 
De voorzitter heeft het recht anderen dan de leden van het bestuur tot een 
bestuursvergadering toe te laten, mits zulks in de oproeping tot die vergadering is 
vermeld. 
Het bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar en voorts zo dikwijls als de 
voorzitter dit nodig acht.  Op verlangens van tenminste twee bestuursleden is de 
voorzitter verplicht een bestuursvergadering te beleggen, uiterlijk binnen twee weken 
na dat verzoek. 
 
Artikel 29 
De secretaris is bewaarder van de archieven.  Hij houdt de notulen van de 
vergadering bij  en is verantwoordelijk voor alle correspondentie der vereniging.  
Het ledenregister wordt onder zijn verantwoordelijkheid bijgehouden. 
Op de vergaderingen zorgt hij dat de presentielijsten worden getekend.   



In de jaarlijkse  algemene ledenvergadering wordt door hem verslag uitgebracht over 
het afgelopen jaar en de toestand van de vereniging uiteengezet. 
 
Artikel 30 
De penningmeester is belast met het beheer der waarden en gelden van de 
vereniging.  Hij is ter zake van dit beheer verantwoording schuldig aan het bestuur. 
Hij int alle, de vereniging toekomende gelden en belegt deze in overleg met het  
bestuur.  Uitgaven boven  het bedrag van € 10.000,- mogen door hem slechts worden 
gedaan na de akkoordbevinding door de voorzitter en de secretaris hetgeen schriftelijk 
wordt vastgelegd. Hij zorgt voor een geregelde boekhouding en geeft in de jaarlijkse 
Algemene ledenvergadering verslag van de financiële toestand der vereniging, zo 
nodig draagt hij zorg voor het ten behoeve van de leden ter inzage liggen van een 
financieel verslag.   
Aan het begin van het nieuwe jaar stelt hij een begroting op, mede inhoudende 
eventuele nieuwe contributievoorstellen, te heffen inleggelden, liggelden en andere 
voorstellen, allen overeenkomstig instructies van het bestuur.   
De penningmeester legt een inventarislijst aan, vermeldende alle bezittingen van de 
vereniging en houdt deze in overleg met de havencommissaris bij, onder vermelding 
van de plaats waar de eigendommen zich bevinden.  
De penningmeester ziet er op toe dat voor de aanvang van het nieuwe zomer-   
en winterseizoen aan de leden een nota betreffende alle financiële verplichtingen 
wordt aangeboden. 
 
Artikel 31 
Overeenkomstig artikel 7.2 van de statuten kan het bestuur voor de uitvoering van aan 
het bestuur opgedragen taken of werkzaamheden, commissies in het leven roepen. 
Het bestuur benoemt de leden van de ingestelde commissies binnen de vereniging.  
Activiteiten van een commissie die van invloed zijn op het gezicht van de vereniging 
naar buiten toe ofwel waaraan voor de vereniging consequenties zijn verbonden, 
moeten tevoren door het bestuur zijn goedgekeurd. 
Het bestuur toetst de werkzaamheden van de commissie aan de doelstelling(en) van 
de vereniging, zoals vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement. 
Een commissie komt tenminste vier maal per jaar bijeen. 
Een commissie rapporteert minimaal eenmaal per jaar aan het bestuur of zo vaak als 
het bestuur dit wenselijk acht. De rapportage dient te geschieden door middel van 
korte notitie aan het bestuur. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten van de commissie, zoals vermeld 
in artikel 7.2. van de statuten. 
De commissie verzendt mededelingen enz. slechts na goedkeuring van een daartoe 
door het bestuur aangewezen bestuurslid. 
Dit artikel geldt niet voor de zogenaamde kascommissie. 
 
Artikel 32 
Bij de aanvang van alle algemene ledenvergaderingen wordt door de stemgerechtigde 



leden een presentielijst getekend.  De voorzitter kan in overleg met zijn bestuursleden 
de vergadering schorsen.  Hij kan een lid in de vergadering tot de orde roepen. 
Wanneer een dusdanig lid driemaal tot de orde is geroepen, kan de voorzitter hem het 
woord ontnemen en de vergadering voorstellen bedoeld lid niet meer het woord te 
verlenen. 
 
Artikel 33 
Met behoud van het in de statuten bepaalde, kan voor ontzetting het lid in 
aanmerking komen, dat naar het oordeel van het bestuur: 
 
1.  commerciële of andere activiteiten met winstoogmerk binnen de vereniging  
     ontplooit 
2.  en/of schade aan de vereniging toebrengt op welke wijze dan ook. 
 
Artikel 34 
Het bestuur is gerechtigd voor bepaalde tijd een ledenstop in te stellen. 
 
Artikel 35 
Ten behoeve van de informatie overdracht binnen de vereniging wordt een periodiek 
verenigingsblad uitgegeven.  Dit blad is in brede zin, een middel om de doelstellingen 
van de vereniging te bereiken.  Hiertoe bevat het blad informatie die direct of indirect 
betrekking heeft op de vereniging.  In het bijzonder bestaat de inhoud uit bestuurlijke 
informatie, verslagen en mededelingen van commissies en werkgroepen, 
aankondigingen  en verslagen van evenementen en ingezonden stukken. 
 
Artikel 36 
De organisatie van het verenigingsblad berust bij een redactie bestaande uit minimaal 
twee leden.  Zij worden jaarlijks benoemd door het bestuur.  De redactie heeft tot taak 
het verzamelen en selecteren van kopij en draagt zorg voor de verzending van het 
blad aan de leden van de vereniging.  Ten behoeve van de exploitatie van het 
verenigingsblad worden tegen betaling advertenties opgenomen, hiertoe wordt door 
de redactie acquisitie gepleegd.  Een begroting van alle kosten en baten met 
betrekking tot het verenigingsblad wordt jaarlijks door de redactie aan het bestuur ter 
goedkeuring voorgelegd.  Betalingen en inningen ten behoeve van het blad worden 
uitgevoerd door de penningmeester van de vereniging in overleg met de redactie. 
 
Artikel 37 
leder lid ontvangt bij aanvang van zijn lidmaatschap eenmalig een exemplaar van de 
statuten en het haven-  en huishoudelijk reglement met de eventueel later 
aangebrachte wijzigingen. Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van 
de statuten en het haven- en huishoudelijk reglement waarvan de laatste versie op de 
website staat. 
 



Artikel 38 
Bij verschil van mening over de uitleg van de bepalingen van dit reglement, alsmede 
in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, waarbij beroep 
mogelijk is bij de Algemene ledenvergadering. 
 
 
Dit haven- en huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering maart 2016.  
Sindsdien zijn door de Algemene Ledenvergadering gewijzigd: 
 
Algemene Ledenvergadering 22 maart 2018. 
Artikel 13. Toegevoegd werd de volgende tekst: 
“Het is verboden schepen, die door hun staat van onderhoud het aanzien van de haven ontsieren een 
ligplaats te laten innemen. Beoordeling hiervan geschiedt door het bestuur. In voornoemde gevallen neemt 
het bestuur contact op met de eigenaar met het verzoek de boot in goede staat te herstellen. Tevens wordt 
tijdens dit contact in overleg met de eigenaar vastgesteld binnen welke periode de werkzaamheden klaar 
moeten zijn. Na het eerste contact worden de gemaakte afspraken met de eigenaar schriftelijk bevestigd en 
de eigenaar wordt duidelijk gemaakt dat er binnen vier weken een begin moet zijn gemaakt met de 
werkzaamheden.  Als de eigenaar in gebreke blijft volgt een schriftelijke waarschuwing. Als de eigenaar dan 
binnen twee weken na de schriftelijke waarschuwing geen begin heeft gemaakt met het onderhoud aan zijn 
boot, c.q. het bestuur van de plannen daartoe in kennis heeft gesteld dan behoudt het bestuur zich het recht 
voor de eigenaar de ligplaats te ontnemen en hem opdracht te geven de boot op de wal te stallen en naar 
behoren af te dekken.  
Indien de eigenaar van de boot niet bekend is zal het bestuur een oproep onder de leden doen en deze 1 keer 
herhalen. Als de eigenaar niet gevonden kan worden behoudt het bestuur zich het recht voor de boot op de 
wal te stallen. Als, na een jaar, de eigenaar van de boot zich nog niet gemeld heeft, zal het bestuur 
onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn om de boot van de haven verwijderd te krijgen.” 

 
Nijkerk, 7 april 2018 
 
 
Paul Verhoog, voorzitter 
 
- 
 
 


