REGLEMENT VOOR DE JACHTHAVEN EN DE HAVENMEESTER
watersportvereniging "De Bergse Maas”
gevestigd te Waalwijk
Artikel 1
Door het bestuur wordt voor de bewaking van de eigendommen
van de vereniging en die van haar leden een havenmeester
aangesteld. De taken van de havenmeester worden door het
bestuur, naar bevind van zaken, vastgesteld.
4.
Artikel 2
De jachthaven strekt tot ligplaats van pleziervaartuigen,
uitsluitend behorende aan leden of jeugdleden van de
vereniging. Met goedvinden van de havenmeester, respectievelijk het bestuur, kan, indien de plaatsruimte zulks toelaat,
ook tijdelijk ligplaats worden verstrekt aan niet-leden. Hiervoor is
een vergoeding verschuldigd. Deze wordt jaarlijks in de
algemene ledenvergadering vastgesteld. Iedere gast is verplicht
de verschuldigde bedragen te voldoen aan de havenmeester.

5.
6.
7.
8.

Het is alleen aan gewone leden of jeugdleden toegestaan
gebruik te maken van de verenigingsaccommodatie ten behoeve
van zeilplanken. Introducés met een eigen plank kunnen niet
worden toegelaten. Plankzeilen in de haven en in de havenmond
is verboden. Alleen vertrekken van en aankomen in de
havenmond is toegestaan. De kleine steiger dient als zuidelijke
grens voor de plankzeil activiteiten.

geschiedt, kan op het betreffende vaartuig, zolang het in de
haven ligt, onmiddellijk conservatoir beslag worden gelegd;
het volle bedrag der verschuldigde gelden blijft
invorderbaar. terwijl onder geen enkele omstandigheid
reeds betaalde gelden worden gerestitueerd, ook niet ten
dele;
wanneer de eigenaar vóór 1 mei van het betreffende
seizoen zijn ligplaats niet heeft ingenomen, tenzij hij het
bestuur vóór deze datum schriftelijk van zijn latere komst in
kennis heeft gesteld;
wanneer de staat van onderhoud van een schip te wensen
overlaat, zulks ter beoordeling van het bestuur;
wanneer de afmetingen van een schip de in de algemene
ledenvergadering vast te stellen maten overschrijden;
wanneer de eigenaar heeft gehandeld in strijd met de
bepaling van artikel 4 laatste alinea
wanneer het type schip afwijkt van het karakter van de
vereniging, zulks ter boordeling van het bestuur.

Artikel 7
Alle leden der vereniging, zowel als alle personen in hun dienst
of door hen geïntroduceerd, zijn verplicht de goede orde te
bewaren en elkander op generlei wijze te hinderen.
Artikel 8

Artikel 3
Alle leden der vereniging zijn verantwoordelijk voor de door hen,
door hun introducés of door personen in hun dienst,
aangebrachte schade aan eigendommen der vereniging of van
andere leden, onverminderd de verplichting de hiervoor
opgelegde boeten te betalen.

De havencommissarissen waken voor de goede orde en handhaving van dit reglement. Zij wijzen de ligplaatsen der vaartuigen
aan en zijn te allen tijde bevoegd daarin verandering aan te
brengen indien zij menen dat daartoe redenen bestaan.
Artikel 4

Artikel 9

Telkens omstreeks 15 april worden, voor zover de beschikbare
ruimte dit toelaat, ligplaatsen aan de steiger of op de wal
toegewezen:
1.

2.

Alle jachten, die een ligplaats hebben ingenomen in de
jachthaven, dienen tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd
te zijn. Het bestuur kan desgewenst inzage van de
verzekeringspolis vragen.

aan leden of jeugdleden, eigenaren van jachten, die in het
afgelopen jaar reeds een ligplaats aan de steiger of op de
wal hadden, dezelfde indien het bestuur geen bezwaar
heeft, of een andere op hun verzoek indien het bestuur
accoord gaat, ofwel een andere omdat het bestuur zulks
nodig oordeelt;
aan andere leden of jeugdleden, ter beoordeling van het
bestuur, in verband met de plaatsruimte.

Artikel 10
Het is verboden gebruik te maken van vaartuigen of materialen,
die het eigendom zijn van een ander lid of jeugdlid, zonder diens
schriftelijke toestemming.
Artikel 11

Indien leden van plan zijn met een ander schip in de jachthaven
te komen, zijn zij verplicht dit zo spoedig mogelijk aan het
bestuur te melden, dit in verband met de indeling van de haven.

De gedragsregels voor het onderhoud van schepen en
verenigingsmateriaal en voor het verblijf op de jachthaven en
schepen, evenals de verplichtingen betreffende
afvalstroombeheer, worden beschreven middels de verordening
milieuzorg van het havenmilieuplan. Hieronder vallen onder
andere het afvoeren van olie en klein chemisch afval en de
opslag van brandstof en motoren. Deze verordening milieuzorg
ligt ter inzage bij de havenmeester terwijl tevens tegen kostprijs
kopieën bij de secretaris verkrijgbaar zijn.

Artikel 5
De liggelden en de bewakingskosten voor de ligging in het water
of op de wal worden jaarlijks in de algemene ledenvergadering
voor het eerstkomende seizoen vastgesteld.
Artikel 6

Artikel 12

Het recht op een ligplaats vervalt onmiddellijk voor elk vaartuig:
1.
2.
3.

Motorboten en op de hulpmotor varende zeilboten betrachten in
de haven de kleinst mogelijke snelheid. De haven in- en uitzeilen
mag alleen geschieden wanneer de windrichting en
weersomstandigheden zodanig zijn, dat geen gevaar voor
aanvaring van andere schepen of steigers ontstaat.

wanneer de eigenaar ophoudt lid of jeugdlid der vereniging
te zijn;
wanneer de eigenaar de verschuldigde gelden of boeten
niet tijdig voldoet;
wanneer de eigenaar of de persoon (personen), waarmee
hij vaart, zich bij herhaling schuldig maakt (maken) aan
grove overtreding van dit reglement; na opzegging van het
recht op een ligplaats, hetgeen op advies van de
havencommissaris of de havenmeester door het bestuur

Artikel 13
Elk lid dat de roeiboot wenst te gebruiken kan daarover vrij
beschikken, doch enkel en alleen voor noodzakelijke
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werkzaamheden de boten of de steigers betreffende, zulks ter
beoordeling van de havenmeester.

Artikel 18

Artikel 14

De eventuele vergoeding aan de havenmeester wordt door de
algemene ledenvergadering geregeld.

Elk lid, de roeiboot gebruikt hebbende, is verplicht deze met
toebehoren, schoongemaakt en leeggehoosd terug te brengen
op de daarvoor door de havenmeester aangewezen plaats.

Artikel 19
De werkzaamheden van de havenmeester bestaan uit:

Artikel 15
1.
De havencommissaris of de havenmeester is bevoegd, na
overleg met het bestuur, personen die de orde verstoren of zich
onwelvoeglijk gedragen de toegang tot de jachthaven, de
steigers en de terreinen te ontzeggen.

2.
3.
4.

Artikel 16
Elk lid dat reden tot klagen meent te hebben kan zich wenden tot
de havencommissaris of de havenmeester, die alle ingekomen
klachten onderzoekt en zijn bevindingen binnen een week ter
kennis van het bestuur brengt.

het zonodig geven van aanwijzingen betreffende het
wegvaren en binnenkomen;
toezicht houden op het behoorlijk meren van jachten en op
de kwaliteit en sterkte van de daarvoor gebruikte
materialen;
het handhaven van de naleving van dit reglement;
vrijwillige diensten verrichten op verzoek van leden, tegen
individuele betaling.

De havenmeester is bevoegd, bij storm of stormwaarschuwing,
die materialen uit de jachten te halen die hij denkt nodig te
hebben om de veiligheid van alle jachten zo goed mogelijk te
waarborgen. Een ieder dient derhalve de havenmeester een
sleutel van zijn schip te geven.

Artikel 17
Iedere jachteigenaar die van een ligplaats gebruik maakt is
verplicht zorg te dragen, dat zijn jacht deugdelijk in een box of op
een vast anker verankerd en gemeerd ligt. Alle schepen behoren
met de achtersteven naar de steiger gericht te worden
afgemeerd, behoudens bij bijzondere omstandigheden, na
goedvinden van de havenmeester. Alle schade ontstaan door
het eventueel op drift gaan van een niet goed gemeerd of
verankerd vaartuig komt voor rekening van de betreffende
eigenaar, onverminderd de verplichting de hiervoor opgelegde
boete te betalen. De havenmeester moet, na overleg met het
bestuur, ondeugdelijke c.q. versleten landvasten of meertouwen
voor rekening van de jachteigenaar vervangen door nieuwe.

Artikel 20
Leden of jeugdleden die met hun schip de haven voor langer
dan één dag verlaten dienen dit aan de havenmeester te
melden, zodat de havenmeester deze ligplaats voor gasten ter
beschikking kan houden.
Artikel 21
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
havencommissaris of de havenmeester in overleg met het
bestuur.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 23 oktober 1958 en gewijzigd in de algemene ledenvergaderingen van 22 november 1968,
3 februari 1975, 26 februari 1982, 24 februari 1994 en 25 februari 1995.
HET BESTUUR
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