
Huishoudelijk Reglement Van Watersportvereniging Eijsden per 01-01-2020  

 

Lidmaatschap  

Artikel 1:  
1. Zij die tot de vereniging toegelaten willen worden, wenden zich zowel schriftelijk als  

persoonlijk tot de havenmeester of het bestuur. Het bestuur beslist over de voorlopige  

toelating als nieuw hoofdlid. Nadat een hoofdlid gedurende twaalf maanden lid van de  

vereniging is geweest, beslist het bestuur over zijn definitieve toelating.  

Bij zijn verzoek tot toelating dient een nieuw hoofdlid op te geven welke personen op zijn  

titel regelmatig gebruik zullen gaan maken van de verenigingsfaciliteiten. Deze personen  

zullen bij toelating als partnerlid of gezinslid worden ingeschreven.  

2. Een hoofdlid kan maximaal drie personen als partnerlid en drie personen als gezinslid  

laten inschrijven  

3. Indien personen deel uitmaken van hetzelfde gezin of een vaste relatie met elkaar hebben  

zoals bij wet is omschreven krijgen personen de status van hoofdlid en partnerleden.  

4. Indien personen tot verschillende gezinnen behoren of geen vaste relatie met elkaar  

hebben zoals bij wet is omschreven krijgen personen ieder apart de status van hoofdlid.  

5. De vereniging kent de volgende soorten leden en donateurs:  

5.1 (aspirant)Leden melden zich bij het bestuur met een verzoek om lid te mogen  

worden. Voor toelating vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Op grond van de  

informatie daaruit zal het bestuur geadviseerd worden om het aspirant lid wel of niet toe  

te laten. Het aspirant lid betaalt bij aanmelding een bedrag van € 450.- als aanbetaling op  

het inschrijfgeld en kosten voor lidmaatschap en ligplaats. Definitieve verrekening vindt  

plaats bij de eerste factuur voor lidmaatschap en liggeld.  

5.2 Hoofdleden met en zonder boot worden beschouwd als volledig lid van de  

vereniging. Zij zijn gebonden aan de reglementen en statuten en hebben daardoor  

dezelfde rechten en plichten. Zij ontvangen een sleutel waarmee zij toegang krijgen tot de  

steigers, de parkeerplaats en de hal van het verenigingsgebouw.  

5.3 Hoofdleden met boot betalen hoofdlidmaatschap en eventueel voor  

partnerlidmaatschap en gezinsleden, liggeld en eventueel de kosten voor gebruik van  

elektra op hun boot. Zij zijn volledig lid en werken mee op doedagen. Zij worden  

uitgenodigd voor speciale bijeenkomsten en hebben daarbij alle rechten als genoemd in  

de statuten en reglementen.  

5.4 Hoofdleden zonder boot betalen hoofdlidmaatschap en eventueel voor  

partnerlidmaatschap en gezinsleden. Zij worden beschouwd als volledig lid en behoeven  

niet mee te werken op doedagen. Net als de leden met een boot worden zij uitgenodigd  

voor speciale bijeenkomsten en hebben daarbij dezelfde rechten als leden met een boot.  

5.5 Partnerleden zijn normaliter de partners van het hoofdlid en hun kinderen vanaf 18  

jaar. Partnerleden zijn volledig lid van de vereniging en hebben dezelfde rechten als de  

hoofdleden.  

5.6 Gezinsleden zijn zij die behoren tot het gezin van het hoofdlid en op 1 januari van  

het verenigingsjaar nog niet de leeftijd bereikt hebben van 18 jaar. Zij hebben geen  

stemrecht en kunnen niet gekozen worden voor een bestuursfunctie.  

5.7 Niet-leden: Zij die geen lid zijn van de vereniging hebben alleen toegang tot de  

steigers indien zij begeleid worden door een lid van de vereniging. Voor deze niet-leden  

wordt geen toegangstarief berekend  

5.8 Ereleden zijn zij die vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging een  

blijvend lidmaatschap krijgen aangeboden door de vereniging. Ereleden hebben dezelfde  

rechten als de leden.  

Van die bijzondere verdiensten moeten blijk gegeven zijn gedurende een periode van  

tenminste 2 jaar. Het bestuur kan in voorkomende gevallen anders beslissen.  

Het aanwijzen van een erelid gebeurt door de algemene ledenvergadering op voorstel van  

het bestuur. Ereleden betalen geen lidmaatschapsbijdrage, ook niet voor hun partner of  

gezinsleden. Zij krijgen de beschikking over een sleutel waarmee zij toegang hebben tot  

de steigers, de parkeerplaats en de hal van het verenigingsgebouw. Ereleden met boot  



betalen wel jaarlijks het geldende liggeld en kosten voor elektra.  

Ereleden behoeven niet mee te werken aan de doedagen.  

Het erelidmaatschap is niet overdraagbaar bij overlijden van het erelid.  

5.9 Donateurs: Iemand die donateur wil worden meldt zich daartoe aan bij het bestuur.  

Het bestuur beslist inzake het toelaten van een donateur dan wel in het opzeggen van de  

relatie met een donateur indien zij daartoe aanleiding ziet. Zij hanteert daarvoor dezelfde  

regels als die gelden voor de leden van de vereniging.  

De donateur bepaalt met welk bedrag hij de vereniging eenmalig of jaarlijks wil steunen.  

Als donateur heeft hij geen recht op wederdiensten anders dan in situaties waarbij het  

bestuur het wenselijk of noodzakelijk acht om de donateur uit te nodigen voor een  

bijeenkomst. De donateur kent geen andere verplichtingen tegenover de vereniging dan  

het betalen van het door hem toegezegde bedrag.  

De donateur heeft geen sleutel voor toegang tot de steigers, de parkeerplaats of de hal  

van het verenigingsgebouw.  

Tenzij het bestuur anders beslist mogen donateurs alleen de steiger betreden indien zij  

daartoe begeleid worden door een lid.  

De donateur kan geen rechten doen gelden om aanwezig te zijn bij bijzondere  

bijeenkomsten en vergaderingen.  

De donateur heeft geen stemrecht en kan niet gekozen worden voor een bestuursfunctie.  

Belangstellende en oud-leden kunnen hun wens om donateur te worden, kenbaar maken  

conform het gestelde in de statuten ( art.4, Lid 6 en art.5, Lid 3), door het indienen van  

een schriftelijk verzoek daartoe bij het bestuur.  

 

Artikel 2:  
1. Een hoofdlid ontvangt bij zijn toelating een digitaal of schriftelijk exemplaar van de 

statuten, het huishoudelijk- en steiger reglement van de vereniging en op zijn verzoek 

jaarlijks een bewijs van lidmaatschap.  

 

Artikel 3: Schorsing en ontzetting:  
1. Alvorens tot schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap over te gaan, dient het bestuur 

zijn voornemen hiertoe schriftelijk en gemotiveerd aan het betrokken lid kenbaar te maken.  

2. Binnen veertien dagen na de in lid 1 genoemde kennisgeving kan het lid tegen de 

voorgenomen schorsing of ontzetting bezwaar maken bij het bestuur.  

3. Zij die uit het lidmaatschap zijn ontzet, kunnen niet binnen twee jaar na de ontzetting 

opnieuw als lid worden toegelaten.  

 

Artikel 4: Geldmiddelen  
1. De door de algemene vergadering vastgestelde contributies, entreegelden en liggeld 

worden per 1 januari van elk jaar door het bestuur aangepast aan de hand van het door het 

centraal Bureau voor de Statistiek verstrekte gemiddelde consumentenprijsindexcijfer (alle 

huishoudens, totaal), over de jaarlijkse periode van juli tot en met juni voorafgaande aan de 

datum van aanpassing. Deze aanpassing wordt jaarlijks ter kennis van de ledenvergadering 

gebracht.  

2. Bij de in het vorige lid 1 bedoelde aanpassing worden de bedragen naar boven afgerond.  

3. Vergoedingen voor verleende diensten en faciliteiten worden zoveel mogelijk op basis 

van kostprijs door het bestuur vastgesteld.  

 

Artikel 5:  
1. Contributies, entreegelden en liggelden zijn bij vooruitbetaling door de hoofdleden 

verschuldigd. Bij niet tijdige betalingen worden administratiekosten in rekening gebracht. 

De hoogte van de administratiekosten wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur door de 

ledenvergadering vastgesteld.  

2. In bijzondere gevallen kan door het bestuur op verzoek een betalingsregeling worden  



getroffen of vermindering dan wel kwijtschelding van de verschuldigde bedragen worden 

verleend.  

3. Betaling van de facturen voor liggeld en lidmaatschap kan geschieden in 2 termijnen, 

zoals op de factuur vermeld.  

 

Artikel 6: Ligplaatsen  

1. Ligplaatsen kunnen alleen worden toegewezen aan hoofdleden van WVE, t.b.v. boten 

met een lengte van maximaal 11,50 meter, uitgezonderd de ligplaatsen nummer 2 en 4. 

Deze komen in aanmerking voor boten tot 13.00 meter. De werfmaat zal leidinggevend zijn 

en wanneer die niet bekend is, zal gemeten worden van het voorste puntje van de boot tot 

en met het achterste gedeelte van de spiegel van het schip. Een aan de punt hangend anker 

zal dus meegeteld worden. Indien een boegspriet deel uit maakt van het tuig zal dat 

meegerekend worden. Bij een inschuifbare boegspriet zal bij de meting uitgegaan worden 

van de punt van de boegspriet in ingeschoven situatie. Een zwemplateau telt mee. Davits en 

bijboten tellen niet mee. Bij het meten van een zeilboot wordt uitgegaan van de lengte van 

de boot met staande mast.  

Voor de boot dient minimaal een WA verzekering afgesloten te zijn. Op verzoek van het 

bestuur dient een fotokopie van het verzekeringsbewijs overlegd te worden. Het bestuur zal 

iedere twee jaar (te beginnen in 2016) de leden vragen om een kopie van het 

verzekeringsbewijs toe te sturen aan het secretariaat.  

2. Indien voor de eerste maal een ligplaats wordt toegewezen, is per ligplaats eenmalig een  

Entreegeld verschuldigd; voor ligplaatsen voor bijboten zoals omschreven in artikel 8 lid 1, 

is geen entreegeld verschuldigd.  

3. Een hoofdlid dat in de loop van het jaar lid wordt en/of een ligplaats krijgt toegewezen, 

betaalt een bedrag voor lidmaatschap en liggeld dat berekend wordt over het aantal 

resterende maanden van het jaar inclusief de maand waarin hij tot het lidmaatschap is 

toegetreden.  

4. Opzegging van het lidmaatschap en van een ligplaats dient schriftelijk te gebeuren bij 

het secretariaat van de vereniging. Voor de verrekening van het liggeld en de 

lidmaatschapsgelden wordt verwezen naar artikel 7 lid 4 van het huishoudelijk reglement.  

5. In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten tot gedeeltelijke teruggave van het 

liggeld. Dat ter beoordeling van het bestuur.  

6. De ligplaatsen worden door het bestuur in overleg met de havenmeester ingedeeld en op 

de site kenbaar gemaakt aan de ligplaatshouders.  

7. Bij aanschaf van een grotere boot dient de desbetreffende ligplaatshouder vooraf het 

bestuur te informeren naar de afmeermogelijkheden van de nieuwe boot.  

8. Indien een ligplaats naar verwachting meer dan drie achtereenvolgende dagen niet zal 

worden benut, dient de desbetreffende ligplaatshouder de havenmeester of diens vervanger 

daarvan in kennis te stellen.  

9. Niet benutte ligplaatsen als bedoeld in het vorige lid, kunnen door de havenmeester 

worden toegewezen aan passanten.  

10. Indien het lid een andere ligplaats wenst, kan hij hiertoe een schriftelijk verzoek 

indienen bij het bestuur van WVE.   

11. Speedboten zijn worden weer toegelaten vanaf 18-11-2017. 

 

- In zijn verzoek dient hij aan te geven welke ligplaats (nr) hij wenst of aan welke 

voorwaarden/eisen die nieuwe ligplaats dient te voldoen (steiger aan BB of aan SB., aan de 

binnen- of aan de buitenzijde).  

- De havenmeesters vermelden de naam van het betreffende lid en zijn ligplaatswensen op 

de wachtlijst.  

- Zodra een ligplaats beschikbaar komt die aan de wensen van het lid voldoet, adviseert de 

havenmeester het bestuur inzake de toewijzing.  

- Indien het bestuur daar mee instemt wordt het betreffende lid daar via het secretariaat 

over geïnformeerd.  



- Indien het lid de toegewezen ligplaats toch niet accepteert, wordt zijn naam onder aan de 

wachtlijst geplaatst.  

- Het betreffende lid kan bij het bestuur bezwaar aantekenen tegen deze terugplaatsing. Het 

bestuur beslist in deze na het lid en de havenmeester te hebben gehoord.  

- Bestaande leden gaan bij de toewijzing van een andere ligplaats voor op nieuwe leden.  

- Een aspirant-lid kan geen ligplaatswijziging aanvragen.  

12. Winterstalling van boten van eigenaars die geen lid zijn van WVE is mogelijk vanaf 1 

november tot maximaal 1 mei. 

Elektriciteitsaansluiting is mogelijk. 

De winterstalling geeft niet automatisch recht tot lidmaatschap.  

De eigenaar van de boot moet in het bezit zijn van een verzekeringsbewijs van de boot.  

De eigenaar heeft geen recht op een sleutel. Hij krijgt toegang tot de steiger met de code 

die hij van de havenmeester ontvangt. 

Vergoeding: 40% van het liggeld x de lengte van de boot. Plus eventueel de kosten van de 

electra. 

 

 

Artikel 7: Liggelden  
1. Liggeld is verschuldigd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van 

hetzelfde jaar.  

2. De rekening voor liggeld en lidmaatschap voor het nieuwe jaar ontvangen de leden in de 

loop van december.  

a. betaling eerste termijn tenminste 60 % van het totale jaarbedrag vóór 28 februari van dat 

jaar  

b. betaling tweede termijn maximaal 40 % (of restant) van het totale jaarbedrag vóór 15 

juni van dat jaar  

3. Indien een lid aantoonbaar als gevolg van financiële problemen met deze regeling niet 

uit de weg kan, kan hij daarvoor een persoonlijke regeling treffen met het bestuur, zodat 

alternatieve betalingsdata worden vastgelegd.  

4. Afrekening bij opzegging lidmaatschap:  

a) Bij opzegging van het lidmaatschap dient het vertrekkende lid een opzegtermijn in acht 

te nemen van 3 maanden, beginnend op de eerste van de maand volgend op de datum van 

opzegging.  

b) Over deze periode zal zowel het lidmaatschap als het liggeld en eventuele bijkomende 

kosten zoals gebruik elektra-aansluiting in rekening worden gebracht. Dat geldt eveneens 

als er sprake is van huur van meerder ligplaatsen.  

c) Voor de berekening van het aantal verplichte doedagen wordt verwezen naar artikel 16 

lid 2 van dit reglement.  

d) N.B. De vaste bijdrage voor elektra en het eenmalige bedrag betaald bij binnenkomst in 

de vereniging worden niet terugbetaald.  

5. Afrekening bij opzegging of wijziging van ligplaats:  

a) Bij opzegging van de ligplaats dient het lid een opzegtermijn in acht te nemen van 3 

maanden, beginnend op de eerste van de maand volgend op de datum van opzegging. Dat 

geldt eveneens als er sprake is van het opzeggen van een ligplaats voor een tweede, derde 

en volgende boot.  

b) Over deze periode zal het liggeld en eventuele bijkomende kosten zoals gebruik elektra-

aansluiting in rekening worden gebracht.  

c) Bij wijziging van ligplaats bij vervanging van de boot door en groter of kleiner 

exemplaar, wordt het te betalen ligplaatsbedrag opnieuw berekend op basis van de 

vervangende boot. Dit nieuwe bedrag gaat in op datum wijziging ligplaats.  

6. Terugbetaling van het liggeld, indien gedurende de wintermaanden geen gebruik 

gemaakt wordt van de ligplaats, is slechts mogelijk onder de volgende condities:  

a. Gaat de boot tussen 1 oktober en 30 april uit het water voor onderhoud, dan dient dit 

schriftelijk gemeld te worden bij het secretariaat.  



b. Berekening wordt afgerond op hele maanden. Dus 2 maanden en 2 weken = 2 maanden 

en 2 maanden en 3 weken = 3 maanden  

c. Vergoeding kan één maal in de 4 jaar plaats vinden  

d. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het CBS cijfer.  

7. Indien de boot eerder uit het water gaat dan na 4 jaar, zal dit bedrag worden aangepast 

naar rato van het aantal jaren dat de boot minder dan 4 jaar in de haven heeft overwinterd.  

 

Artikel 8: Bijboten  
1. Onder een bijboot wordt verstaan een roei-, zeil- of visboot tot een lengte van maximaal 

vier meter, behorend bij een boot die gebruik maakt van een ligplaats waarvoor liggeld 

wordt betaald.  

2. Voor een bijboot kan door de havenmeester, voor zover mogelijk, een ligplaats worden 

toegewezen tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.  

3. Een bijboot die permanent uit het water is bevestigd op of aan een boot die gebruik 

maakt van een ligplaats waarvoor liggeld wordt betaald, is geen vergoeding verschuldigd.  

 

Artikel 9: Bestuur  
1. De taakverdeling binnen het bestuur wordt met in achtneming van de bepalingen van de 

statuten en van dit reglement door het bestuur vastgesteld.  

2. De voorzitter is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen. Hij draagt zorg voor 

de stipte naleving van de statuten en reglementen evenals de uitvoering van alle besluiten 

van het bestuur en de algemene vergadering.  

3. De secretaris voert alle correspondentie, bewaart de originele stukken dan wel digitale 

kopieën van alle stukken die van belang kunnen zijn en maakt per bestuursvergadering een 

lijst van genomen besluiten.  

4. De penningmeester is belast met de invordering van alle inkomsten en het doen van alle 

betalingen. Hij houdt van één en ander een deugdelijke boekhouding bij. Contante 

ontvangsten worden door hem zo vlug mogelijk gestort op een door het bestuur aan te 

wijzen bankrekening.  

5. De benoeming van de havenmeester is de verantwoordelijkheid van het bestuur.  

1. Bij de noodzaak voor het benoemen van een havenmeester zal het bestuur een oproep 

doen naar de leden met de vraag om zich kandidaat te stellen. Het bestuur kiest uit die 

kandidaten de naar hun mening meest geschikte persoon of personen en stelt deze aan. 

Indien zich geen kandidaten melden zal het bestuur op eigen initiatief geschikte personen 

benaderen.  

2. De havenmeester kan, bij het uitblijven van beschikbare kandidaten uit de vereniging, 

benoemd worden uit personen buiten de vereniging.  

3. De havenmeester wordt aangesteld voor een termijn van 3 jaar. Aan het einde van iedere 

termijn kan de havenmeester zich opnieuw beschikbaar stellen voor een nieuwe termijn van 

drie jaar.  

4. indien één van de kandidaten familiebanden heeft met een bestuurslid zal dat bestuurslid 

niet meepraten en meestemmen bij de aanstelling of het ontslag van die havenmeester.  

5. Het bestuur controleert en corrigeert waar nodig het werk van de havenmeester.  

6. Het bestuur evalueert jaarlijks de afspraken met de havenmeester. Bij ernstige 

afwijkingen zal het bestuur de algemene vergadering daarover informeren.  

7. Het bestuur is bevoegd om de havenmeester uit zijn functie te ontzetten indien deze zich 

niet aan de afspraken houdt. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat het bestuur de havenmeester 

de eerste maal een schriftelijke waarschuwing geeft en bij een tweede overtreding van de 

regels overgaat tot ontzetting. Hiervoor zullen dezelfde regels gehanteerd worden als 

vermeld in statuten (artikel 7 lid 5) en huishoudelijk reglement (artikel 3) bij ontzetting van 

een lid.  

8. De havenmeester ontvangt een vaste jaarlijkse vergoeding voor zijn werkzaamheden 

incl. een vergoeding voor een deel van de door hem ten behoeve van de uitvoering van zijn 

taak verreden kilometers. Deze vaste vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de CBS-



index (voor alle huishoudens). Het bedrag per kilometer wordt jaarlijks aangepast aan 

hetgeen gebruikelijk is in soortgelijke situaties.  

 

Artikel 10: Vergaderingen  
1. Niet door het bestuur voor de algemene ledenvergadering geagendeerde 

aangelegenheden kunnen door de leden voor aanvang van de vergadering worden 

toegevoegd als agendapunt of behandeld worden in de rondvraag, zulks ter beoordeling aan 

het bestuur.  

2. Naast de in artikel 12 van de statuten bedoelde jaarvergadering wordt jaarlijks in het 

vierde kwartaal een algemene ledenvergadering gehouden waarin door het bestuur 

tenminste:  

a. een zo goed mogelijk inzicht wordt gegeven in de financiële gang van zaken van het 

lopende verenigingsjaar;  

b. mededeling wordt gedaan van de aanpassingen als bedoeld in artikel 4 van dit reglement;  

c. een begroting voor het komende jaar wordt voorgelegd.  

3. Bestuursvergaderingen vinden zoveel mogelijk één maal per maand plaats en voorts zo  

dikwijls als de voorzitter dit nodig acht.  

 

Artikel 11: Stemmingen  
1. Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter een stembureau aan, bestaande uit twee 

leden.  

2. De door het bestuur gewaarmerkte stembriefjes worden door de vereniging ter 

beschikking gesteld.  

3. Ongeldig zijn stembriefjes die niet of niet duidelijk zijn ingevuld, die zijn ondertekend of 

waarop meer namen zijn vermeld dan het aantal personen dat moet worden gekozen.  

4. Bij staking van de stemmen in de bestuursvergadering beslist de voorzitter.  

5. Indien gestemd wordt inzake personen wordt er altijd schriftelijk gestemd.  

 

Artikel 12: Kascommissie  
Een lid mag niet meer dan twee achtereenvolgende jaren deel uitmaken van de commissie 

als bedoelt in artikel 12 lid 2 (kascommissie) van de statuten.  

 

Artikel 13: Eigen risico  
De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke 

aard ook, van de leden en derden in het gebouw of op de steiger of op het terrein van de 

verenging aanwezig.  

 

Artikel 14: Beschadigingen  
Ieder lid is aansprakelijk voor, door hem aan de zaken van de verenging, aangerichte 

schade.  

 

Artikel 15: Introductie  
Introducés hebben slechts onder geleide van een lid toegang tot de accommodatie van de 

vereniging.  

Leden zijn verantwoordelijk voor gedragingen van en door hun introducés veroorzaakte 

schade aan zaken van de vereniging en van derden.  

 

Artikel 16:  
1. Van alle hoofdleden met boot wordt verwacht dat zij jaarlijks bepaalde werkzaamheden 

verrichten voor de vereniging. Ieder hoofdlid dient per jaar aan drie doedagen mee te 

werken. Indien er per boot meer hoofdleden staan geregistreerd dienen er in totaal 3 

doedagen verricht te worden per boot. Een doedag is pas volledig indien het hoofdlid 

tenminste 5 uur heeft meegewerkt. Hoofdleden kunnen zich laten vervangen door een op 

hun naam gesteld partnerlid. Indien zowel het hoofdlid als een op zijn naam gesteld 

partnerlid op de doedag meewerkt worden in dat geval 2 doedagen vastgelegd.  



2. Onder "bepaalde werkzaamheden" worden ook verstaan:  

1. Werkzaamheden die op andere dagen dan de doedagen worden uitgevoerd dit ter 

beoordeling van de technische commissie of een bestuurslid.  

2. Bijzondere situaties nader in te vullen door het bestuur (vervanging op grond van 

bestede tijd, in te vullen door het bestuur).  

3. Een hoofdlid dat niet zelf of waarvan een partnerlid niet in de gelegenheid is de in het 

vorige lid bedoelde prestaties te leveren, is verplicht ter compensatie hiervoor per niet 

meegewerkte doedag een bedrag van € 50.- in de verenigingskas te storten. Een en ander 

geschiedt bij vooruitbetaling aan het begin van het seizoen, terwijl de terugbetaling van de 

gewerkte doedagen zal plaats vinden, de eerste maal na de eerste drie doedagen en de 

tweede maal na de zesde doedag. Op verzoek van het lid kan het restant van de borg voor 

niet gewerkte doedagen doorgeschoven worden naar het volgende verenigingsjaar.  

4. De leden kunnen hun doedagen (geheel of gedeeltelijk) vervangen door het uitvoeren  

 

van een reguliere bardienst in de kantine van de vereniging.  

5. In geval van invaliditeit of ernstige ziekte kan er door het bestuur dispensatie worden 

verleend van het doen van doedagen. Een verzoek hiertoe dient met duidelijke vermelding 

van de reden, schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.  

6. De hoofdleden zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte intekening op de 

presentielijst die op de doedag aanwezig is. Het bestuur roept de betrokken hoofdleden per 

activiteit op en houdt administratie van de gewerkte uren en dagen.  

7. De uit te voeren werkzaamheden worden voorafgaande aan de doedag vastgesteld door 

de Technische commissie. Afwijking van deze plannen is slechts onder specifieke 

omstandigheden mogelijk. Dit ter beoordeling van de Technische Commissie.  

8. De booteigenaar is in beginsel zelf verantwoordelijk voor (kleine) reparaties aan de 

steiger bij zijn boot. Hij dient voor de wijze van uitvoering van een reparatie vooraf contact 

op te nemen met de havenmeester of met een lid van de technische commissie.  

9. Bij aanvang lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar zullen bij de verrekening van 

het aantal te werken doedagen de volgende regels in acht genomen worden:  

a) Bij aanvang lidmaatschap tussen 1/11 en 1/4 zijn 3 doedagen meewerken verplicht  

b) Bij aanvang lidmaatschap tussen 1/4 en 1/8 zijn 2 doedagen meewerken verplicht  

c) Bij aanvang lidmaatschap tussen 1/8 en 1/11 is 1 doedag meewerken verplicht.  

10. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar zullen bij de 

verrekening van het aantal te werken doedagen de volgende regels in acht genomen 

worden:  

1) Bij opzegging tussen 01-11 en 31-12 van het voorafgaande jaar: er worden geen 

doedagen in rekening gebracht.  

2) Bij opzegging tussen 01-01 en 01-03: er wordt 1 doedag in rekening gebracht.  

3) Bij opzegging tussen 01-03 en 01-08: er worden 2 doedagen in rekening gebracht.  

4) Bij opzegging tussen 01-08 en 01-11: er worden 3 doedagen in rekening gebracht  

 

Artikel 17: Steigerreglement  
1. Voor het gebruik van de steigers c.a. wordt door de algemene vergadering een 

afzonderlijk steigerreglement vastgesteld.  

2. Wijziging van het steigerreglement kan geschieden bij besluit van de algemene 

vergadering, op voorstel van het bestuur of, indien dit schriftelijk wordt verzocht, door 

tenminste een tiende gedeelte van de leden van de vereniging.  

3. Het steigerreglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van, of in strijd 

zijn met de bepalingen van de wet, de statuten of het huishoudelijke reglement, tenzij de 

afwijking door de wet, statuten of het huishoudelijke reglement wordt toegestaan.  

 

Aldus besloten te Eijsden en laatstelijk gewijzigd tijdens de ledenvergadering  

van 22-11-2019 

 

 


