Watersportvereniging 'Vlaardingen'
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
HOOFDSTUK 1 - LEDEN
Art 1. Lidmaatschap
a.
b.
c.

d.

Een geïnteresseerde kan een aanvraag doen via de website van de vereniging
om toegelaten te worden als aspirant-lid
Met inachtneming van het gestelde in de artikelen 5 en 6 der statuten zal het
aspirant-lidmaatschap ongeveer een jaar duren.
Er wordt een factuur opgemaakt voor het inschrijfgeld van € 25,00. Na ontvangst
van de betaling wordt het aspirant-lid geregistreerd, en ontvangt deze een factuur
voor een jaar contributie, inlogcodes voor de website, en een gratis clubwimpel..
De ballotage genoemd in artikel 5, lid 4 van de statuten zal bestaan uit:
1.
een kennismakingsgesprek met minimaal twee bestuursleden of
afgevaardigden van het bestuur, waarbij de Statuten, het Huishoudelijk
Reglement met tarieven en Havenreglement worden besproken. Dit gesprek
wordt in principe twee maal per jaar, één tot twee maanden voor de
eerstvolgende ALV, gehouden.
2
aspirant-leden worden, na een positieve ballotage, in de Algemene
Ledenvergadering voorgesteld. Alle leden hebben het recht bezwaren uit te
spreken tegen toelating. Hierna kan het besluit tot een volwaardig lidmaatschap
genomen worden. Er kan, na eventueel beraad, direct een besluit gevormd
worden of een positief of negatief besluit wordt later per e-mail, aan het aspirantlid medegedeeld.

e.

Juniorleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt zullen automatisch
met ingang van het nieuwe verenigingsjaar als aspirant-lid worden ingeschreven,
waarbij de tijd doorgebracht als junior lid bij de vereniging meetelt voor het
aspirant-lidmaatschap. Wenst een lid begunstiger te worden, dan kan dit
geschieden met ingang van het eerstvolgende nieuwe kalenderjaar. Hij dient dit
uiterlijk 1 december schriftelijk aan de secretaris mede te delen. De secretaris zal
de kennisgeving binnen veertien dagen bevestigen.

f.

Eigenaars van een pleziervaartuig met een ligplaats buiten onze vereniging
kunnen ook begunstiger worden. Wenst een begunstiger deel te nemen aan
evenementen dan zal de kostprijs hiervan, eventueel verhoogd met een opslag, in
rekening worden gebracht.

Art 2. Wachtlijst
Onverminderd het bepaalde in artikel 2 en 3 van het Havenreglement, worden de
nog beschikbare ligplaatsen voorts uitgegeven in volgorde van een daartoe
aangelegde wachtlijst en opgebouwde punten. Indien er niet direct een ligplaats
beschikbaar is, kan een lid met de verlangde afmetingen van zijn schip op de
wachtlijst worden gezet. Hiervoor wordt € 100,00 borg in rekening gebracht. Dit
bedrag wordt alleen bij toewijzing teruggestort. Het schip moet minimaal WA
verzekerd zijn. De inschrijving, met een kopie van het verzekeringsbewijs wordt
aan de secretaris overhandigd. secretaris@wsvvlaardingen.nl
Zodra de inschrijving en de betaling ontvangen en verwerkt zijn, ontvangt het lid
een bevestiging met mededeling welk volgordenummer hij op dat moment heeft.
De wachtlijst werkt met een puntensysteem:
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Voor ieder jaar lidmaatschap 2 punten.
Voor ieder jaar vaste ligplaats 1 punt.
Voor ieder jaar wachtlijst 1 punt.
Art 3. Einde van het lidmaatschap
Opzegging
Van het lidmaatschap door een lid wordt door de secretaris binnen veertien dagen
schriftelijk bevestigd. Er vindt geen restitutie van contributie plaats
overeenkomstig artikel 7 lid 7 van de statuten. Derhalve blijft het lidmaatschap tot
einde van het kalenderjaar geldig.
Schorsing
Een lid, wiens gedrag, woorden of handelingen naar het oordeel van het bestuur
zijn ontzetting wettigen, kan door het bestuur worden geschorst. Van de schorsing
wordt hem kennisgegeven bij aangetekend schrijven; de wettigheid der schorsing
is niet afhankelijk van de ontvangst der kennisgeving. Tijdens de schorsing
houden alle lidmaatschapsrechten van de geschorste op: kennisgevingen en
mededelingen, welke aan de leden geschieden, ontvangt hij niet. Binnen vier
weken na de schorsing wordt een ledenvergadering belegd. De geschorste wordt
bij aangetekend schrijven minstens veertien dagen daarvoor van die vergadering
kennisgegeven; desverlangd wordt hij tot die vergadering toegelaten en kan hij
daarin het woord voeren. De wettigheid van de vergadering is niet afhankelijk van
de ontvangst van het aangetekend schrijven.
Besluit de belegde vergadering niet tot ontzetting (artikel 7, lid 1d er statuten), dan
is de schorsing van rechtswege opgeheven.
HOOFDSTUK 2 – CONTRIBUTIES EN TARIEVEN
Art 4. Tarieven en Jaarlijkse bijdragen
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, liggelden, entreegelden
en andere baten. In de Algemene Ledenvergadering worden de tarieven
vastgesteld.
Deze tarievenlijst dient te worden beschouwd als een aanvulling op en
onlosmakelijk onderdeel van het Huishoudelijk Reglement.
Voor de tarieven wordt onderscheid gemaakt tussen vaste ligplaatsen als
genoemd in artikel 2 van het Havenreglement, en tijdelijke ligplaatsen als
genoemd in artikel 6. De totale rekening voor tijdelijke ligplaatsen voor zomer en
winter zal voor een ligplaatshouder in een kalenderjaar nooit meer bedragen dan
het bedrag, dat zou gelden voor aspirant-leden met een tijdelijke ligplaats.
Voor de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een maand voor een
volle maand gerekend en wordt onder oppervlakte verstaan het product van de
grootste lengte en breedte van het vaartuig. Onder lengte wordt verstaan de
grootste lengte van het vaartuig inclusief alle vaste uitstekende delen,
uitgezonderd buitenboordmotoren en ankers.
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Art 5. Leden en Aspirant-leden
-

-

-

-

-

-

Jaarlijks wordt contributie geheven. De hoogte van de contributie wordt in de
najaarsvergadering vastgesteld.
Zodra een vaste ligplaats is toegewezen wordt het liggeld in rekening
gebracht, dit is een bedrag per m² over de grootste lengte en breedte van het
schip, met een minimum van 12 m² conform de jaarlijks vastgestelde
tarievenlijst. Alleen volwaardige leden kan een vaste ligplaats worden
toegewezen. Alle overige toewijzingen zijn van tijdelijke aard, en direct
opzegbaar.
De huurprijs van een vaste ligplaats betreft een geheel kalenderjaar.
Als een lid zijn ligplaats uiterlijk 15 juni schriftelijk opzegt, dan wordt het
liggeld van het tweede halfjaar gecrediteerd, vanaf het einde van de maand
dat de boot de haven heeft verlaten. Vanaf 1 juli geldt dan het
passantentarief per strekkende meter tot het einde van de maand, dat de
boot de haven verlaten heeft. Na 15 juni wordt het gehele jaar als afgenomen
beschouwd.
Op bovenomschreven regel wordt een uitzondering gemaakt in het geval van
overlijden van de als hoofd-lid ingeschreven ligplaatshouder (let wel: DEZE
UITZONDERING GELDT NIET VOOR FAMILIELEDEN OF PARTNERS)
Voor deze ligplaatshouders geldt, dat het betaalde liggeld wordt teruggestort,
berekend vanaf het einde van de maand, dat de boot de haven definitief heeft
verlaten, of is overgedragen aan een nieuwe eigenaar, onder aftrek van niet
betaalde posten en niet verrekende verbruiken van elektra e.d.
Een ligplaats mag door de gebruiker niet worden verhuurd of onderverhuurd,
of aan derden in gebruik worden gegeven.
Na uitgifte van een vaste ligplaats, wordt entreegeld geheven, ook wel
palengeld genoemd, berekend per m² over de grootste lengte en breedte van
het schip, met een minimum van 12 m².
Bij aanschaf van een groter schip en verkoop van het oude schip wordt er
aanvullend entreegeld en liggeld over het verschil in m² in rekening gebracht.
Dit geldt ook indien het schip wordt verlengd.
Entreegeld/palengeld is bedoeld om de nieuwe leden mee te laten delen in de
investeringen die de vereniging in voorgaande jaren heeft gedaan.
Prijswijzigingen worden bepaald door inflatiecijfers, gepubliceerd door het
CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek.

Aspirant-leden
-

-

Aspirant-leden betalen hetzelfde bedrag aan contributie en liggeld als leden.
Gedurende de periode, dat zij nog niet zijn benoemd tot leden, wordt de
jaarlijkse liggeld bijdrage verhoogd met 20 %.
De contributies en liggelden worden vóór de maand april betaald. Bij
toetreding en bij verlenging van het lidmaatschap in de loop van het
verenigingsjaar is steeds de gehele contributie verschuldigd.
Indien de betaling niet dadelijk volgt, zal de penningmeester een aanmaning
zenden om binnen veertien dagen na ontvangst van de aanmaning het
bedrag der contributie bij hem te storten.
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-

-

Geschiedt de betaling niet binnen de uiteindelijk gestelde termijn, dan kan het
aspirant-lidmaatschap door de vereniging zonder opzegtermijn worden
beëindigd.
Op de contributie is jaarlijks het prijsindexcijfer van het C.B.S. van
toepassing.
Indien door omstandigheden een lid niet in staat is tijdig te betalen, dient hij
contact op te nemen met de penningmeester.

Art 6. Introductie
Alle leden hebben het recht belangstellenden te introduceren op bijeenkomsten of
evenementen. Ontzette, geschorste alsook gedeballoteerde leden kunnen niet
geïntroduceerd worden. Bij feestelijke gelegenheden is het bestuur bevoegd de
introductie te beperken.
HOOFDSTUK 3 - BESTUUR
Art 7. Bestuur - Benoeming
Onverminderd het bepaalde in de statuten aangaande de bestuursverkiezing zal
In de eerste bijeenkomst van het bestuur na de Algemene Ledenvergadering,
waarin de periodieke bestuursverkiezing heeft plaatsgevonden, de secretaris en
de penningmeester bij meerderheid van stemmen worden aangewezen, indien dit
niet al bij naam en opvolging in de ALV heeft plaatsgevonden. Bij staking van
stemmen beslist het lot.
In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De ingevulde
vacatures worden in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering of met
digitale stemming bekrachtigd, behoudens het bepaalde in artikel 14, lid 2 der
statuten.
Art 8. Algemene Vergadering
In de Algemene Vergadering komt onder meer aan de orde:
1.

Vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering.

2.

Mededelingen van het bestuur.

3.

Voorstellen van het bestuur, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.

4.

Vaststelling van het jaarverslag, zoals het door de secretaris is uitgebracht
over de staat en handelingen der vereniging in het afgelopen jaar.

5.

Vaststelling van de rekening en verantwoording over het door de
penningmeester in het afgelopen jaar gevoerde financiële beheer.

6.

Verslaggeving door de kascommissie volgens artikel 15, lid 4 der statuten.

7.

Vaststelling van de door het bestuur ingediende begroting voor het
lopende verenigingsjaar.

8.

Verkiezing van eventuele nieuwe bestuursleden.

9.

Benoeming van de kascommissie volgens artikel 15, lid 4 der statuten.
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10.

Rondrvaag

Art 9. Verdaging
De voorzitter heeft het recht om bij te lange duur de vergadering te verdagen. Zij
komt dan door oproeping opnieuw bijeen. De termijn voor de oproeping bedraagt
tenminste veertien dagen en dient te geschieden binnen een periode van vier
weken na de eerder verdaagde vergadering.
Art 10. Geschenken
Door het bestuur worden de aangeboden geschenken en wisselprijzen in naam
der vereniging aangenomen of geweigerd. In beide gevallen geeft het daarvan
kennis in de eerstvolgende Algemene Vergadering.
HOOFDSTUK 4 - SLOTBEPALINGEN
Art 11. Werkzaamheden
Werkzaamheden aan de jachthaven zullen door de leden worden verricht. Het
bestuur zal hiervoor naar behoefte op zaterdag werkploegen samenstellen. Een
lid, dat op een tijdstip, waarop hij is opgeroepen verhinderd is, dient hiervan zo
spoedig mogelijk kennis te geven. Hij zal dan bij een volgende gelegenheid
worden ingedeeld. Ook is het in overleg mogelijk doordeweeks werkzaamheden
te verrichten. Leden die zonder opgaaf van reden hun werkbeurt verzuimen,
krijgen een boete, zoals vastgelegd in de ALV, en worden dan opnieuw
ingedeeld.
Leden die structureel, door bv vaste loonverplichtingen, niet deel kunnen nemen
aan de werkbeurten, kunnen hun verplichting afkopen. Hiervoor wordt een
compensatiesom in rekening gebracht. De hoogte van dit bedrag wordt in de ALV
vastgesteld, aangepast en aan de leden meegedeeld.
Leden die zich regelmatig aan de werkzaamheden onttrekken, kunnen in de ALV
voor ontzetting worden voorgedragen.
Leden, die om gezondheidsredenen niet aan de werkzaamheden kunnen
deelnemen, kunnen hiervan worden vrijgesteld. Indien dat hen wel mogelijk is,
worden zij verzocht lichte of administratieve werkzaamheden te doen, zoals
ondersteuning van het bestuur, van de kantine of verzorging van de website.
Art 12 Jachthaven
De gedragsregels, rechten en plichten ten aanzien van de jachthaven zijn
omschreven in het Havenreglement. Het Havenreglement is een vervolg en
aanvulling van de statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Met als titel Cameratoezicht, AVG en AP wordt een bijlage toegevoegd aan
het Huishoudelijk Reglement, in zijn geheel deel uitmakend van dit reglement, en
als zodanig altijd voor inzage beschikbaar op de website www.wsvvlaardingen.nl
Art 13 Vlag- en standaard der vereniging
De vlag der vereniging is rechthoekig en diagonaalsgewijze verdeeld in 4 vakken.
Het vak langs de stok, waarin een 5-puntige gele ster is geplaatst, is rood, het
tegenovergestelde vak lichtblauw, de onder- en bovenvlakken zijn wit.

5

Watersportvereniging 'Vlaardingen'
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De standaard is driehoekig, eveneens verdeeld in 4 vakken door de zwaartelijnen
uit onder- en bovenhoek. Kleuren en ster als van de vlag. Alleen leden hebben
het recht deze op hun vaartuigen te voeren.
Bij het binnenlopen of uitvaren van Vlaardingens Oude Haven c.q. de jachthaven
is het voeren van de standaard voor leden verplicht. Het insigne der vereniging is
een verkleinde reproductie van de standaard.
Art 14 Wijziging Huishoudelijk Reglement
In het Huishoudelijk Reglement der vereniging kunnen uitsluitend wijzigingen
aangebracht worden, onder bekrachtiging van de Algemene Vergadering.
Art 15 Ontbinding der vereniging
Indien tot ontbinding der vereniging wordt overgegaan, zoals in artikel 22 der
statuten is vermeld, zal in een Algemene Vergadering door de penningmeester
een slotafrekening worden aangeboden, welke dient te worden goedgekeurd door
de kascommissie genoemd in artikel 15, lid 4 der statuten.
Art 16. Statuten, Huishoudelijk en Havenreglement
De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement kunnen
worden gedownload via de website. Een exemplaar der statuten en van het
Huishoudelijk Reglement zal op eerste verzoek aan elk lid, voor zover mogelijk
per e-mail, worden toegezonden. Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de
inhoud van de statuten en de reglementen.
In gevallen, waarin de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het
bestuur,
behoudens
zijn
verantwoordelijkheid
aan
de
Algemene
Ledenvergadering. Het neemt alle maatregelen van orde en stelt alle reglementen
vast.
Aldus vastgesteld per digitale stemming van 9 MEI 2021 DOOR DIGITALE
STEMMING
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Bijlage CAMERATOEZICHT
Cameratoezicht, AVG en AP
Verenigingen en stichtingen mogen met toestemming van de leden camera’s
ophangen om de eigendommen en personen te beschermen. Cameratoezicht valt in
principe niet onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt hier ook geen toezicht op, mits er geen
beelden worden gemaakt in woningen en van de openbare weg. Het cameratoezicht
moet wel noodzakelijk zijn en een gerechtvaardigd belang hebben. Ook moet er een
privacy toets gedaan worden, d.w.z. dat de belangen over de privacy van de
bewoners en bezoekers worden afgewogen tegen het belang van de vereniging.
Noodzaak cameratoezicht en gerechtvaardigd belang
We worden de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met incidenten binnen ons
havencomplex. Zo is, het afgelopen jaar enkele keren een poging tot inbraak gedaan,
waarvan één geslaagde, en worden de afgesproken regel m.b.t. het gebruik van
haven en voorzieningen met voeten getreden. De al eerder aangebrachte
voorzorgmaatregelen, zoals automatisch sluitende poorten, automatische
deurvergrendeling en het openingssysteem bieden in de huidige tijd en
omstandigheden helaas onvoldoende veiligheid. Daarom is het bestuur van mening
dat er cameratoezicht noodzakelijk is bij de centrale ingang en op het gebruik van de
vuilcontainer.
Privacy toets
Gelet op het ongemak en het persoonlijk en materieel risico bij inbraak, vervuiling en
oneigenlijk gebruik, brand en molest acht het bestuur het cameratoezicht in het
belang van alle leden/ligplaatshouders. De plekken waar de camera’s geplaatst
worden zijn zo gekozen dat daarmee incidenten zoveel mogelijk kunnen worden
voorkomen en de privacy van de bewoners en bezoekers zo min mogelijk wordt
geschonden.
Camerasysteem
Het camerasysteem bestaat nu nog uit een camera aan de Midscheeps, en een
recorder. De beelden worden één maand bewaard en daarna automatisch gewist. Het
systeem maakt dus beelden van in- uit en doorgaande personen via de hoofdingang,
Via een app kunnen de beelden live op mobiele telefoon bekeken worden. Er is een
sticker geplaatst bij de hoofdingang waarop staat dat er cameratoezicht is.
Verantwoordelijken
Alleen de bestuursleden hebben toegang tot de vastgelegde beelden. Het bestuur
heeft de Voorzitter en Havencommissaris als beheerder aangewezen. De
beheerders zijn als enige bevoegd om de app op hun mobiele telefoon te installeren
en de beelden live te bekijken.
Bewaren, inzien en vernietigen beelden
De beelden worden gedurende één maand bewaard in de recorder en worden dan
automatisch verwijderd. Is er echter een diefstal gepleegd, of een ander incident
voorgevallen, dan mogen de betreffende beelden worden bewaard tot het incident is
afgehandeld. Het inzien van de beelden mag alleen gebeuren door de
verantwoordelijken, zoveel mogelijk door twee van hen tezamen, en alleen ingeval
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van een incident, zoals oneigenlijk gebruik, inbraak, brand, molest of een ongeval. De
beheerders mogen de beelden alleen live op hun mobiele telefoon bekijken als daar
een gerechtvaardigde aanleiding voor is.
UNANIEM AANVAARD MET DIGITALE STEMMING VAN 9 MEI 2021
Het Bestuur
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