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ARTIKEL 1

INLEIDING.

1.1.

Dit reglement heeft als doel de accommodatie welke onder de verantwoording van de
Watersportvereniging Callenburgh valt ,optimaal te beheren. Veiligheid,goede staat van
onderhoud, ordelijkheid en plezier ten behoeve van alle verenigingsleden en derden die
de accommodatie bezoeken staan hierbij voorop. Dit reglement heeft tevens als doel
om te kunnen optreden bij overlast, veroorzaakt door leden of derden en om veiligheid
te bevorderen en milieuvervuiling in de ruimste zin van het woord tegen te gaan. De
inhoud van dit reglement is een aanvulling op het Huishoudelijk Reglement.

1.2.

De Vereniging is niet aansprakelijk voor schade, waaronder persoonlijk letsel, als gevolg
van onvolkomenheden aan de faciliteiten en besluiten of handeling van personen die het
bestuur in functie vertegenwoordigen.De Vereniging is nimmer aansprakelijk voor
geconstateerde overtredingen van gebruikers van de accommodatie en de daaruit
voortvloeiende gevolgen. Indien de Vereniging als gevolg van een overtreding door een
gebruiker, zijnde een lid van de vereniging of bezoeker,schade lijdt en aansprakelijk
wordt gesteld of juridisch wordt vervolgd, is de Vereniging gerechtigd de gevolgen
hiervan op de overtreder te verhalen.

ARTIKEL 2. BEGRIPSBEPALINGEN.
Accommodatie:

-het geheel van terreinen, lig- en stallingplaatsen, clubhuis,
werkplaatsen, overige gebouwen, afspuitplaats en
groenvoorzieningen.

Afspuitplaats:

-een plaats ingericht om het onderwaterschip van vaartuigen
met een hoge druk waterstraal te reinigen en het afkomende
vuil op te vangen.

Bestuur:

-het bestuur van de Watersportvereniging Callenburgh.

Bijboot:

-een vaartuig met een maximale lengte van 2,40 m. en / of een
oppervlakte van max. 4 m2.
bestuurslid aangesteld door het Bestuur voor toezicht op het
gebruik, onderhoud en exploitatie van de accommodatie.

Havencommissaris:
Havenmeester:

-functionaris die door het Bestuur is belast met het uitvoeren van
beheer- en toezichttaken. Waar in dit reglement de functie van
havenmeester wordt genoemd dient ook gelezen te worden zijn
vervanger.

Jachthaven:

-Ligplaatsvoorziening, bestemd voor het aan- en afmeren van
vaartuigen.

Ligplaats :

een afmeermogelijkheid ( in een box of langs een steiger) in de
haven of een plaats op de wal op het daarvoor bestemde deel van
de accommodatie.

Ligplaatshouder:

een lid van de vereniging dat een vaste ligplaats toegewezen heeft
gekregen.

Vaste ligplaats:

een ligplaats die voor bepaalde tijd (seizoen) tegen een
vastgesteld tarief aan een lid van de vereniging wordt toegewezen

ARTIKEL 3. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN.
3.1.
3.2.

3.3.

Het beheer van de jachthaven met bijbehorende terreinen, opstallen en toebehoren
wordt gevoerd door het bestuur van de Watersportvereniging Callenburgh, hierna
verder te noemen het bestuur.
Het bestuur benoemt uit zijn midden een havencommissaris. De havencommissaris is,
namens het bestuur, belast met de aansturing en coördinatie van de (aan vrijwilligers)
gedelegeerde werkzaamheden en haventaken. Tevens is de havencommissaris,
namens het bestuur, het 1e aanspreekpunt voor de, door de vereniging aangestelde,
vrijwilligers. Bij afwezigheid van de havencommissaris treedt het eerst bereikbare
bestuurslid van de vereniging in zijn plaats.
Namens en onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur, treedt de door de
vereniging benoemde havenmeester of toezichthouder(s) op. Hij / zij is belast met het
toezicht op de haven en de naleving van dit reglement. De havenmeester treed op ter
dagelijkse behartiging van de zaken op het jachthavencomplex, voor zover de
behartiging daarvan niet door het bestuur aan anderen is opgedragen.

	
  
ARTIKEL 4. LIGPLAATSEN IN DE JACHTHAVEN.
4.1.
4.2.
4.3.

De jachthaven is geschikt om vaartuigen van leden van de vereniging(en) een ligplaats te
bieden. Een vaartuig mag niet groter zijn dan 9.50 m. x 3.25 m. x 0.85 m.
De houder van een ligplaats dient er zorg voor te dragen dat zijn vaartuig zodanig is
afgemeerd dat geen onderdeel daarvan buiten de box of over de steiger uitsteekt.
De leden en de gebruikers van de jachthaven zijn gehouden zich deugdelijk te
verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan de
eigendommen van de vereniging. Het Bestuur heeft het recht inzage van de polissen te
verlangen.

ARTIKEL 5. GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE / PARKEREN / OPSLAG van
GOEDEREN.
5.1.
5.2.

Eigenaren van motorvoertuigen, motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen, fietsen etc.
dienen zich te houden aan de door het bestuur opgestelde regels en de aanwijzingen
van de havenmeester op te volgen bij stallen c.q. het parkeren van hun voertuig.
Goederen van leden mogen slechts met toestemming van het bestuur op het complex
worden opgeslagen op een daartoe door de havenmeester(s) aan te wijzen plaats.

ARTIKEL 6. GEDRAGSREGELS GEBRUIK ACCOMMODATIE.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

De toegang tot de jachthaven staat alleen open onder voorwaarde dat men kennis heeft
genomen van het havenreglement.
Het gebruik van een vaartuig door een ander dan de eigenaar is slechts toegestaan
indien de eigenaar de havenmeester hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld. De
eigenaar van het vaartuig blijft ook in dan volledig aansprakelijk voor eventuele schade
ontstaan door gebruik ervan.
Het recht op een ligplaats voor een vaartuig in de jachthaven, evenals het recht op
winterberging voor een vaartuig, omvatten niet zonder meer het recht op het gebruik van
de zich op het terrein van de jachthaven bevindende scheepshelling, kraan, of op enig
andere faciliteit die de jachthaven biedt. Het bestuur van de vereniging beslist welke
faciliteiten kunnen worden geboden en onder welke voorwaarden. Materialen en
gereedschap aanwezig op de jachthaven behoren toe aan personen, de vereniging en
dienen als zodanig te zijn gemerkt.
Huisdieren worden alleen toegelaten indien deze kort zijn aangelijnd. Het vastzetten van
dieren aan bomen of ander straat meubilair is niet toegestaan.

ARTIKEL 7 GEDRAGSREGELS IN DE HAVEN.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

De eigenaar is verplicht te zorgen dat zijn vaartuig aan deugdelijke trossen gemeerd ligt
en wel zodanig dat geen schade kan ontstaan aan enig ander vaartuig of andere zaken.
Het bestuur, vertegenwoordigd door de havenmeester, kan indien de eigenaar op dit
punt in gebreke is en blijft, de naar haar mening nodige voorzieningen treffen op kosten
van de eigenaar.
Eigenaren van vaartuigen dienen te zorgen voor goede stootwillen en in goede staat
verkerende, goed vastgemaakte dekzeilen.
Eigenaren van alle vaartuigen moeten in de jachthaven met een zo gering mogelijke
snelheid varen , doch maximaal 5 km per uur.
Vaartuigen moeten op de aan hen toegekende plaats liggen. Dit betekent dat het niet is
toegestaan in een andere box, aan aanloopsteigers, remmingwerken en een werkponton
af te meren, anders dan met toestemming van de havenmeester.
Geen ligplaats zal worden verleend aan vaartuigen die door uiterlijk en/of staat van
onderhoud bezwaren zouden kunnen opleveren. Eén en ander ter beoordeling van het
bestuur.
Houders van een ligplaats dienen er voor zorg te dragen dat het aan hen toebehorende
vaartuig in een goede staat van onderhoud verkeert en er naar de geldende normen
“toonbaar” uitziet. Ook dit ter beoordeling van het bestuur.
Geen ligplaats of winterberging zal worden verleend aan casco's indien deze nog niet zijn
ontroest en van grondlagen zijn voorzien
Bij het wegvaren van de ligplaats dient er voor te worden zorg gedragen dat achter
blijvende landvasten geen gevaar voor medewatersporters vormen. (zie ook art.11.)

Elektriciteitskasten en lantaarnpalen mogen niet worden gebruikt om landvasten aan te
bevestigen.

ARTIKEL 8. HELLINGEN.
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

Kraan en (trailer)helling mogen uitsluitend in overleg met de havenmeester worden
gebruikt. De bediening van de kraan en/of hellinglier is voorbehouden aan door het
bestuur aan te wijzen geautoriseerde personen.
De maximaal toelaatbare last voor de kraan bedraagt 7500 kg , voor de trailerhelling
2500 kg. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade welke tijdens c.q. door zijn
gebruik ontstaat.
Het gebruik van kraan en helling is tijdens de door het bestuur vast te stellen
hellingdagen in voor- en najaar gratis voor verenigingsleden die een ligplaats kregen
toegewezen.
Buiten deze dagen kan het bestuur een verplichte gebruiksvergoeding vaststellen.
Leden zonder ligplaats (z.g. walleden) en derden betalen een door het bestuur jaarlijks
vast te stellen vergoeding per gebruik.

ARTIKEL 9. WINTERSTALLING (MILIEU- EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN ).
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Gedurende de winterberging op de wal is de havenmeester verantwoordelijk voor
zowel de veiligheid alsmede het milieu en dienen zijn aanwijzingen stipt te worden
opgevolgd.
De vaartuigen worden ten behoeve van de winterstalling op het parkeerterrein opgesteld
volgens indelingsplan en aanwijzing van de havenmeester.
Indien een vaartuigen tijdens de winterberging op de wal ingepakt wordt, dient dat
zorgvuldig te geschieden. Een ondeugdelijke of een te grote constructie kan gevaar
opleveren voor de ondersteuning en andere winterbergers.
Het is de eigenaar van een vaartuig, dat zich in de winterberging bevindt toegestaan om,
eventueel met behulp van derden, aan dat vaartuig werkzaamheden te verrichten. De
eigenaar blijft verantwoordelijk voor de door derden -op zijn verzoek- uitgevoerde
werkzaamheden. Hierbij dienen onder meer de volgende bepalingen in acht te worden
genomen:
-

Afspuiten is alleen toegestaan op de afspuitplaats. Naspuiten op de
winterbergingsplaats is onder geen enkele voorwaarde toegestaan.
Bij gebruik van een schuurmachine is stofafzuiging en/of stofopvang verplicht.
Roterende roestborstels en/of slijpmachines zijn toegestaan mits alle slijpresten op
een hiervoor bestemd zeil worden opgevangen. Eén en ander dient daartoe
voldoende afgeschermd te worden.
Schuren, slijpen, borstelen en schilderen dient boven een zeil te gebeuren. De
afmeting van het zeil dient ten minste 1 (één) meter groter te zijn dan de werklocatie,
echter ruim genoeg om alle resten op te vangen.
Bij regen en sterke wind, dit ter beoordeling van de havenmeester of zijn vervanger,
is schuren, borstelen en slijpen niet toegestaan.
De schuurresten dienen dagelijks, na het beëindigen van de
onderhoudswerkzaamheden, te worden verzameld. Deze resten dienen te worden
meegenomen en als klein chemisch afval, volgens de regels van de gemeente van

-

-

-

-

-

inwoning, te worden afgevoerd. Dit geldt ook voor schuurpapier, lappen, enz.
Verfresten, kwasten, oplosmiddelen, kwastontharder, enz, mogen niet in de op de
jachthaven aanwezige afvalcontainer worden weggegooid. Al wat door de overheid
wordt aangemerkt als chemisch afval dient te worden meegenomen en in de
gemeente van inwoning volgens de daar geldende regels aan de reinigingsdienst te
worden aangeboden. Een uitzondering geldt voor afgewerkte, niet door andere
stoffen verontreinigde, smeerolie. Deze mag worden gestort in het daarvoor
bestemde opslagvat dat op de jachthaven aanwezig is.
Opvangzeilen dienen dagelijks na het beëindigen van de werkzaamheden te worden
opgeborgen.
Verf, verdunner, antifouling, kwasten, potten, bussen, enz., moeten in het schip
worden opgeborgen en niet los eronder. (Een makkelijke manier is, bijvoorbeeld, het
plaatsen van deze zaken in een waterdichte kunststof kist. Deze mag wel onder het
schip geplaatst worden, mits goed stormvast gezet). Het opslaan van licht
ontvlambare stoffen, zoals benzine, oplosmiddelen, e.d. is in de loods niet
toegestaan.
Naspoelen met water na waterproof schuren is niet toegestaan. Verontreinigd water,
als gevolg van het "afnemen" na het schuren, kan worden afgevoerd via de afvoer
van de afspuitplaats.
Dagelijks aan het eind van de werkzaamheden dient de omgeving van het schip
schoon en ordelijk te worden achtergelaten.
Het gebruik van elektrische kachels is niet toegestaan.
Gasflessen dienen voor het op de kant gaan van het schip te worden verwijderd.
Plaatsing in het gashok is toegestaan mits de fles(sen) is(zijn) gelabeld met naam
van de eigenaar.
Het gebruik van open vuur, waaronder ook worden gerekend lasapparaten,
snijbranders, slijptollen, roterende roestborstels e.d., in of nabij geparkeerde
vaartuigen, is alleen toegestaan met toestemming van de havenmeester waarbij de
voorgeschreven werkmethode/afscherming en de te gebruiken veiligheidsmiddelen
stipt moeten worden nagekomen.
Het bouwen van casco’s op de terreinen op en rond de haven is niet toegestaan.
De scheepsmotor of andere motoren zoals generators, mogen onder geen enkele
voorwaarde op de wal worden gestart.
De stofstop wordt door het Bestuur bekend gemaakt in de najaarsledenvergadering
en op het mededelingenbord. Bij het ingaan van de stofstop zijn alle handelingen of
werkzaamheden welke stof kunnen veroorzaken niet meer toegestaan.. Dit geldt tot
het moment dat de schepen uit de winterberging weer te water gaan. De stofstop
zal ongeveer 2 á 3 weken voor de tewaterlating ingaan.
Uitzonderingen alleen met uitdrukkelijke toestemming van de havencommissaris
Steunen, onderstoppingen en andere voorzieningen om het vaartuig veilig in de
winterberging te plaatsen , mogen onder geen enkele voorwaarde worden veranderd
en / of verplaatst.
Stophout is alleen beschikbaar voor het onderstoppen van de steunen en de
vaartuigen in de winterberging. Onder geen enkele voorwaarde mag het stophout
worden verzaagd.
De toegang tot het parkeerterrein is tijdens hellingen en gedurende de winterberging
op de wal voor alle voertuigen verboden.

Bij geconstateerde overtreding van één van bovenstaande punten is het Bestuur of de

vereniging bevoegd sancties op te leggen.

ARTIKEL 10. OVERTREDING VAN WETTEN, VERORDENINGEN EN HAVENREGLEMENT.
10.1.

10.2.
10.3.

Op de onder artikel 6 en 7 genoemde werkzaamheden c.q. activiteiten is de
arbeidsomstandighedenwet (ARBO) van toepassing. Eventuele geconstateerde
gevaarlijke situaties dienen zo spoedig mogelijk aan de havenmeester of indien deze niet
aanwezig is aan het bestuur kenbaar te worden gemaakt.
Indien een lid van de vereniging één van de bepalingen genoemd in artikelen 7 en 9
overtreedt, kan het bestuur sancties opleggen.
Indien door toedoen van een lid de vereniging aansprakelijk wordt gesteld voor een
(milieu- overtreding/delict, zijn alle hieruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van de
veroorzaker. Het veroorzaken of constateren van een verontreiniging in de haven of op
het haventerrein dient onverwijld gemeld te worden aan de havenmeester of één van de
bestuursleden.

ARTIKEL 11. VERBODSBEPALINGEN.
Het is niet toegestaan:
- de goede orde in de jachthaven en op de daarbij behorende terreinen en opstallen te
verstoren.
- zodanig te handelen of nalatig te zijn dat daardoor aan anderen schade kan worden
toegebracht.
- vaartuigen, rondhouten of andere voorwerpen in de haven, op de wal of op de
steigers te onderhouden of op zodanige wijze te behandelen dat dit voor andere
vaartuigen of personen hinderlijk of gevaarlijk kan zijn, of in strijd is met de
milieuwetgeving. Schuren en schilderen op in het water liggende boten is niet
toegestaan indien dit vervuiling kan veroorzaken van het oppervlaktewater Het
schuren en schilderen van de romp en zee-railing van in water liggende boten is niet
toegestaan. Bij gebruik van een schuurmachine is afzuiging en stofopvang verplicht.
- op de voetpaden en steigers voorwerpen te plaatsen of werkzaamheden te verrichten
waardoor schade aan personen of goederen kan worden toegebracht, of het vrije
verkeer kan worden belemmerd. Landvasten mogen niet over de steigers worden
gelegd, maar moeten worden weggehangen aan de ogen van de steiger.
- de jachthaven, de daarbij behorende terreinen en opstallen op enigerlei wijze te
verontreinigen.
- Het gebruik van geluidsapparatuur en/of muziekinstrumenten in besloten ruimten is
slechts toegestaan indien dit gebruik niet verder dan op zeer korte afstand van de
besloten ruimte hoorbaar is. Gebruik van geluidsapparatuur aan boord van een in de
haven afgemeerd vaartuig dient niet buiten dit vaartuig hoorbaar te zijn.
- Goederen van welke aard ook, waarvan de aanwezigheid in de jachthaven of op/in
de daarbij behorende terreinen en opstallen naar het oordeel van havenmeester
ongewenst is, aldaar aanwezig te doen zijn. Deze goederen kunnen op kosten van
de eigenaar in opdracht van de havenmeester verwijderd worden.
- Huisdieren op het terrein van de jachthaven los te laten lopen. Het uitlaten van de

-

huisdieren op het terrein van de jachthaven is niet toegestaan, 'ongelukjes' dienen
meteen verwijderd te worden.
Aansluiting van elektriciteit naar het vaartuig dient met een ononderbroken
deugdelijke kabel te geschieden. Stekkers dienen van het CEE type 17 te zijn.
te spelevaren in de jachthaven tussen- of in de nabijheid van de afgemeerde
vaartuigen.

ARTIKEL 12. MILIEU.
12.1.
12.2.

I.v.m. wettelijke milieu eisen is het noodzakelijk / verplicht dat men voor aanvang van
werkzaamheden aan het vaartuig, welke milieubelastend kunnen zijn, overleg pleegt met
de havenmeester.
Verder is het verboden om:
- bilge-water in de haven te pompen. Dit is onder geen enkele voorwaarde toegestaan,
ook niet als het water schijnbaar olievrij is. Indien afvoer van bilge-water of
anderszins verontreinigd water noodzakelijk is, dient gebruik te worden gemaakt van
een daartoe
- aanwezig vuilwaterstation, waarbij de daarvoor geldende regels dienen te worden
nageleefd.
- verf, kwasten, rollers, schuurmateriaal, poetslappen,verfblikken etc. dienen als klein
chemisch afval te worden behandeld volgens artikel 9.
- verontreiniging, door wie dan ook veroorzaakt, ongeacht op welke plek in de
jachthaven, ongemeld te laten. Milieu-incidenten moeten onmiddellijk worden gemeld
aan de havenmeester of aan één der bestuursleden.

ARTIKEL 13. NALEVING EN SANCTIES.
13.1.
13.2.

Het bestuur van de vereniging zien toe op de juiste naleving van dit havenreglement.
De havenmeester heeft de bevoegdheid personen en/of zaken waarvan de aanwezigheid
in de jachthaven of op/in de daarbij behorende terreinen en opstallen hem in verband
met orde en veiligheid in de jachthaven ongewenst voorkomen, te (doen) verwijderen.

ARTIKEL 14. SLOTBEPALING.
14.1.

14.2.

Dit “Havenreglement”, evenals een exemplaar van de “Statuten”, het “Huishoudelijk
Reglement” en de “Voorwaarden voor toegang” zijn door het bestuur van de vereniging
aanvaard, hetgeen inhoudt dat de hiervoor van toepassing zijnde artikelen in hun
respectievelijk haven- en huishoudelijk reglement (worden) zijn opgenomen en zullen
worden nageleefd. Wijzigingen zijn eerst van kracht nadat deze door het bestuur van de
vereniging zijn ontvangen en middels een publicatie in de jachthaven bekend zijn
gemaakt.
In die gevallen waarin het “Havenreglement” niet voorziet, beslist het bestuur en zal,
indien noodzakelijk, een aanpassing van het ”Havenreglement” doorvoeren.
Wijzigingen van het “Havenreglement” worden in het verenigingsbestuur vastgesteld, de
vereniging gehoord hebbende.

	
  

