Huishoudelijk Reglement VWDTP
PREAMBULE
a) Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld, aangevuld en/of gewijzigd door een algemene ledenvergadering
(ALV).
b) Aanvullingen en/of wijzigingen treden in principe met onmiddellijke ingang in werking, nadat zij door de
ledenvergadering zijn goedgekeurd bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
c) In gevallen waarin interpretatie van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement noodzakelijk is en in alle
gevallen waarin Statuten en Huishoudelijk Reglement niet voorzien berust de beslissing, onverminderd de
verantwoording aan de ledenvergadering, bij het bestuur.
d) Voor alle geschillen tussen het bestuur en een of meer leden van de vereniging hebben partijen het recht van
beroep op een algemene vergadering.
e) Het bestuur draagt zorg voor de publicatie van Statuten en Huishoudelijk Reglement.

1. Samenstelling van het bestuur
a) Het bestuur der vereniging bestaat uit:
1. Een voorzitter,
2. Een secretaris,
3. Een penningmeester,
4. Twee of meer leden.
b) De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur.
c) Het bestuur kan één bestuurslid benoemen als vicevoorzitter.

2. Vervanging bestuursleden
Wanneer een bestuurslid verhinderd is zijn functie waar te nemen, treedt in zijn plaats op een door het bestuur aan
te wijzen ander bestuurslid.

3. Bestuurscommissies
a) Het bestuur benoemt en controleert commissies.
b) Er zijn vaste en tijdelijke commissies.
c) De voorzitters van de commissies worden benoemd door het bestuur op voordracht van de afzonderlijke
commissies.
d) De commissies benoemen uit hun midden een secretaris en penningmeester. Deze functies kunnen in een
persoon zijn verenigd.
e) Op advies van de commissies kan het bestuur subcommissies instellen.
f) De leden van de subcommissie worden benoemd door de betreffende commissie.
g) De taken en de bevoegdheden van de vaste commissie alsmede hun samenstelling en rapportage zijn geregeld in
afzonderlijke reglementen voor elk van hen.
h) De commissies dienen voor 1 december van elk verenigingsjaar een investeringsprogramma met bijbehorende
financiële onderbouwing over het jaar daarop in bij het bestuur.
i) De commissies rapporteren jaarlijks hun voortgang aan het bestuur en ledenvergadering.
j) Het bestuur benoemt tevens een havenmeester op voordracht van de materiaalcommissie.
k) Tijdelijke commissies worden benoemd voor taken die na een bepaalde tijdsperiode beëindigd zullen zijn. Hun
taken en bevoegdheden worden door het bestuur schriftelijk omschreven.
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l)

De vereniging kent de volgende vaste commissies:
1) De Clubhuiscommissie
2) De Materiaalcommissie
3) De Marketing en PR-commissie
4) De Wedstrijdcommissie
5) De Commissie Jeugdzeilen
6) De Commissie Volwassenzeilen

4. Personeel
Het voor de vereniging benodigde personeel wordt door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. Het bestuur
regelt de lonen en stelt zo nodig een taakomschrijving op.

5. Financiële middelen
a) De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur, en in overeenstemming met het bepaalde in de
Statuten van de Vereniging, de hoogten van de bedragen vast die door het bestuur zonder ruggespraak met de
leden kunnen worden gefourneerd.
b) Het geldbedrag genoemd onder artikel 12 sub 5.1 van de Statuten is per 21 februari 2005 vastgesteld op €
25.000, -.
c) Het geldbedrag genoemd onder artikel 12 sub 6.c van de Statuten is per 21 februari 2005 vastgesteld op €
10.000, -.
d) De commissievoorzitters zijn binnen hun begroting beschikkingsbevoegd tot bedragen van € 2.500, -. Voor
hogere bedragen moet toestemming worden verkregen van het bestuur.

6. Rechten van de leden en donateurs
Tot de rechten van de leden, zijnde volwassen leden, jeugdleden, ereleden en bijzondere leden, van de vereniging
behoren:
a) Het gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging in ruime zin, zoals onder andere:
1. Het participeren in door de vereniging georganiseerde wedstrijden en andere activiteiten
2. Het deelnemen aan door de vereniging georganiseerde cursussen
3. Het gebruik maken van leslokalen
4. Het gebruik maken van door de vereniging ter verhuur aangeboden zeilboten
5. Het gebruik maken van door de vereniging ter verhuur aangeboden ligplaatsen met instemming van de
havenmeester
b) Voor alle genoemde faciliteiten geldt: voor zover beschikbaar, en tegen de door het bestuur voorgestelde en
waar van toepassing door de ALV vastgestelde tarieven en voorwaarden.
c) Het bestuur kan per bedrijfslid en in overleg met de vertegenwoordiger van het bedrijfslid bepalen welke bij het
bedrijfslidmaatschap behorende bijzondere leden deze rechten hebben.
d) Bijzondere leden kunnen, als onderdeel van een bedrijfslidmaatschap, ontheffing krijgen van de verplichtingen
omschreven in Artikel 6.8. van de statuten, hetgeen kan resulteren in een beperking van de rechten zoals
hierboven bij a) & b) beschreven. In onderhavige gevallen zal dit expliciet worden opgenomen in de
desbetreffende bedrijfslidmaatschap overeenkomst.
e) Donateurs zijn uitgesloten van die onderdelen van de bij a) & b) beschreven rechten, die te maken hebben met
de actieve beoefening van de watersport in de meest uitgebreide zin.
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7. Verplichtingen van de leden en donateurs
Alle leden zijn verplicht:
a) De bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de reglementen van de bestuurscommissies na
te komen;
b) De besluiten van de ledenvergadering en van het bestuur stipt op te volgen;
c) De vastgestelde jaarlijkse bijdragen en eventuele verdere geldelijke verplichtingen te voldoen op de tijd en wijze
als door het bestuur wordt geregeld.

8. Contributies, toeslagen, liggelden
a) De ledenadministratie is de verantwoordelijkheid van een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid. De
inning van de verschuldigde gelden valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester.
b) Voor het bereken van het jaarlijks lidmaatschap en liggelden wordt een transparante systematiek gehanteerd:
1. Het lidmaatschap bestaat uit de sommatie van twee componenten: leeftijd en Watersportverbond
afdracht;
2. De leeftijd component wordt berekend vanuit het basistarief en afgerond naar het dichtstbijzijnde
gehele € bedrag;
3. Ook de door het Watersportverbond bepaalde afdracht wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele
€ bedrag voor de berekening van de lidmaatschap bijdrage;
4. Het basistarief is gedefinieerd als de leeftijd component van een 27 jaar en ouder volwassen lid;
5. Voor de liggelden wordt gebruik gemaakt van een tarief basis van € per m2 water en een vaste
verhouding tussen m2 water en land;
c) Op het basislidmaatschap zijn kortingen mogelijk door gebruik te maken van een gecombineerd lidmaatschap:
een administratief concept gebruikt voor de berekening van het verschuldigde totaal aan individuele
basislidmaatschap bijdragen. Voor deze regeling zijn de volgende regels van toepassing:
1. Het verschuldigde totaal moet vanaf één rekening worden betaald.
2. Een gecombineerd lidmaatschap kan bestaan uit:
1. Meerdere jeugdleden uit één gezin;
2. Maximaal twee leden van 27 jaar en ouder plus leden van 0 t/m 17 jaar en/ of 18 t/m 26 jaar die
samen één gezin vormen;
3. Twee leden van 18 t/m 26 jaar;
4. Twee leden van 27 jaar en ouder waarbij beide leden de volledige watersportverbond afdracht
betalen;
5. Een bedrijfslidmaatschap;
3. Korting percentages worden toegekend in volgorde van leeftijd van oud naar jong.
d) Op een lidmaatschap dat ingaat na 1 juli wordt op de leeftijd categorie (op 1 januari) een 50% korting toegepast.
e) Ereleden zijn vrijgesteld van betaling lidmaatschap bijdrage maar niet van eventuele liggelden; wanneer zij
onderdeel zijn van een gecombineerd lidmaatschap zijn ze per definitie het oudste 1ste lid.
f) Verandering van de systematiek en /of de resulterende bedragen worden aan de ALV ter goedkeuring
aangeboden.
g) De minimum verschuldigde bijdrage voor individuele donateurs bedraagt 50% van het basistarief.
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9. Havenreglement
Doelstelling
Het havenreglement omvat alle regelingen m.b.t. een goed gebruik en beheer van havens, ligplaatsen, e.d.
Regelgeving m.b.t. havens, ligplaatsen, etc.:
Ligplaatsen:
1. Aanvragen voor het gebruik van een ligplaats dienen te worden gericht aan de havenmeester, per e-mail:
havenmeester@vwdtp.nl
2. De havenmeester wijst de ligplaatsen aan en respecteert daarbij mogelijkerwijs de redelijke wensen van de
leden. Hij kan te allen tijde een andere ligplaats aanwijzen ter verkrijging van een betere ligplaatsverdeling. Hij
kan ook, met handhaving van de oorspronkelijke ligplaats, een tijdelijke ligplaats elders aanwijzen.
3. De na het verlenen van een ligplaats uit te delen DTP-labels met nummer van de ligplaats en naam van de
eigenaar dienen duidelijk zichtbaar te worden aangebracht, bij voorkeur nabij de dissel. Bij vermissing van het
label dient de havenmeester daarvan terstond op de hoogte gebracht te worden.
4. Water ligplaatsen zijn voorzien van een nummer op de steiger.
5. Een ligplaats op de wal is voorzien van een nummer en vak-markering op een plank of rek. Een boot en/of trailer
dient correct in het vak geplaatst te worden.
6. Leden die een andere ligplaats wensen voor hun vaartuig of leden die een ander vaartuig hebben aangeschaft,
dienen dit te melden aan de havenmeester. Bij aanschaf van een groter vaartuig, kan het lid niet zonder meer
aanspraak maken op een grotere ligplaats.
7. Onderlinge verwisseling van ligplaats mag uitsluitend in overleg met en toestemming van de havenmeester
plaatsvinden.
8. De ligplaats is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij is en blijft eigendom van de vereniging.
9. De vaste ligplaatshouder mag zijn vaartuig of ligplaats niet aan derden onderverhuren, tenzij hiervoor schriftelijk
toestemming door het bestuur is verleend.
10. Geen ligplaats wordt verleend aan vaartuigen die door uiterlijk, afmetingen of staat van onderhoud bezwaren
zouden kunnen opleveren, zulks ter beoordeling aan de havenmeester in overleg met het bestuur.
11. Indien een gebruiker zijn vaartuig een seizoen lang niet gebruikt kan de ligplaats opgezegd worden door de
havenmeester in overleg met het bestuur, om aldus plaats te maken voor meer actievere leden.
12. Verkoop van het vaartuig met behoud van ligplaats is niet mogelijk.
Tarieven
13. De tarieven voor ligplaatsen voor zomer of winter worden door het bestuur vastgesteld.
14. Liggeld voor walplaatsen wordt berekend volgens de lengte over alles van het vaartuig en/of trailer, maal de
breedte over alles, naar boven afgerond in hele vierkante meters.
15. Voor de waterligplaatsen zijn vaste afmetingen van de box vastgesteld.
16. Jaarlijks worden in de jaarvergadering tarieven vastgesteld voor het zomerliggeld per m2 vaartuig en/of trailer
en het winterliggeld per m2.
17. De tarieven zijn te vinden op de website van VWDTP.
Tijdelijke ligplaatsen
18. Op het vaartuig en/of trailer dient de naam van de eigenaar duidelijk zichtbaar te zijn.
19. Indien een vaartuig en/of trailer tijdelijk op het terrein wordt geplaatst, bijv. tijdens evenementen, dient de
eigenaar per direct de havenmeester hiervan per email in kennis te stellen (havenmeester@vwdtp.nl).
20. Indien het verblijf langer dan 3 dagen duurt, wordt voor de duur van het feitelijke verblijf liggeld in rekening
gebracht.
21. Vaartuigen en/of trailers welke zonder toestemming van de havenmeester op het terrein zijn geplaatst, worden
“aan de ketting” gelegd. Na het betalen van een tegemoetkoming in de kosten van € 50 wordt de ketting
verwijderd. Indien binnen een maand de eigenaar zich niet gemeld heeft wordt het vaartuig en/of trailer
verwijderd naar de openbare parkeerplaats terzijde van het Clubhuis. De gevolgen daarvan zijn geheel voor
rekening en risico van de eigenaar.
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Trailers
22. Tijdens evenementen kan een deel van de parkeerplaatsen gereserveerd worden voor het tijdelijk plaatsen van
wegtrailers.
23. Het plaatsen van (brede) wegtrailers op het terrein voor kleinere boten is niet mogelijk. Indien in overleg met de
havenmeester hiervoor wel toestemming wordt verleend, wordt een dubbel tarief voor de ligplaats in rekening
gebracht.
24. Wegtrailers kunnen, indien daar ruimte beschikbaar is en in overleg met de havenmeester, worden geplaatst aan
de oostzijde van het terrein. De naam van de eigenaar dient herkenbaar op de trailer vermeld te staan.
25. Trailers voor boten op de wal dienen voorzien te zijn van “harde” wielen.
Havens
26. Het is verboden aan te leggen bij de ingangen van de havens, indien dit het manoeuvreren van andere
vaartuigen bemoeilijkt.
27. De haven mag uitsluitend worden bevaren om daarin ligplaats te kiezen of deze te verlaten. Het is niet
toegestaan de ligplaatsen tussen palen onder zeil in of uit te varen.
28. Elk vaartuig moet gemeerd liggen met behoorlijke meertouwen. Wordt hierin niet voorzien door de eigenaar of
verantwoordelijk persoon, dan kan de havenmeester daarvoor zorgen op kosten van eigenaar of
verantwoordelijk persoon.
29. De eigenaar van een vaartuig dat in de haven een ligplaats heeft, is verplicht ervoor te zorgen dat zijn schip niet
lek is of vol water regent. Indien hij in gebreke blijft, kan de havenmeester het gebrek laten herstellen op kosten
van de eigenaar, of het vaartuig een zodanige ligplaats geven dat bij zinken ervan geen last wordt ondervonden
door anderen.
30. Tijdens wedstrijden mogen in het zicht veld van de starttoren geen opgetuigde boten aan de steiger worden
afgemeerd. De zeilen dienen terstond gestreken te worden.
Gebruik van het haventerrein (land en water)
Het is op het terrein niet toegestaan:
31. Steigers, gebouwen, terreinen of het water te verontreinigen.
32. Het onderwaterschip te reinigen met leidingwater of met een hogedrukspuit.
33. Aan eigendommen van de vereniging schade, wijzigingen of toevoegingen aan te brengen.
34. Vuilnis, de inhoud van chemische toiletten, chemisch afval, afgewerkte olie, olie of oliehoudend water e.d. in de
havens of in de container voor huishoudelijk afval te werpen of te lozen, of op de terreinen te dumpen.
35. Motoren van afgemeerde schepen onnodig te laten draaien.
Zorg voor het materiaal
36. Indien een eigenaar zijn vaartuig en/of trailer laat overwinteren dient deze “stormvast” geplaatst te worden. Het
is echter (ook ’s zomers) niet toegestaan het vaartuig te bevestigen aan de houten ligplaats-afscheiding.
37. Open vaartuigen dienen voorzien te zien van een dekzeil. Deze dienen, in het bijzonder gedurende het
winterseizoen, stormvast te zijn bevestigd, goed passend te zijn en van een deugdelijke kwaliteit te zijn vervaardigd.
38. Het is niet toegestaan masten, rondhouten of andere onderdelen van boten op de steigers of op de terreinen te
laten liggen. De havenmeester is bevoegd uitrustingsstukken en/of goederen die zonder zijn toestemming op het
terrein liggen te verwijderen. Eventuele kosten zijn voor rekening van de eigenaar.
Takelen
39. Om gebruik te mogen maken van een van de takelinstallaties dient de gebruiker in het bezit te zijn van een VWDTPtakelcertificaat. Hiervoor worden periodiek cursussen aangeboden.
40. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij schade ontstaan door, of voortvloeiend uit het
gebruik van de takelinstallaties.
41. Het max. toelaatbare hefvermogen mag nimmer worden overschreden. Bij misbruik kan de gebruiker
aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de takelinstallatie.
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Verplichtingen van de vaartuigeigenaar
42. Een lid dat met zijn vaartuig voor langer dan drie dagen zijn ligplaats verlaat, stelt de havenmeester hiervan in
kennis onder opgave van de vermoedelijke datum van terugkomst.
43. Eenieder wiens vaartuig ligt afgemeerd in onze haven, of gestald staat op het terrein, dient regelmatig te
controleren of het vaartuig nog deugdelijk is afgemeerd of gestald staat. Dit geldt vooral bij storm.
44. Ieder lid is verplicht, waar mogelijk, alles in het werk te stellen om schade aan eigendommen van de vereniging
en leden te voorkomen. Hij of zij moet veroorzaakte schade terstond melden aan belanghebbenden.
Algemene bepalingen
45. De handelingen van de havenmeester, ten dienste van een goed beheer verricht, kunnen nimmer aanleiding zijn
tot enig verhaal, vergoeding of aansprakelijkstelling voor schaden aan eigendommen of voor enig lichamelijk
letsel, op of van havenmeester, bestuur en/of vereniging door leden en/of anderen.
46. Indien de eigenaar niet betaalt voor zijn ligplaats, c.q. de penningmeester het verschuldigde bedrag niet kan
innen van de bankrekening, wordt het vaartuig en/of trailer “aan de ketting” gelegd. Indien niet binnen twee
maanden betaald wordt, wordt de boot verwijderd. Dit laatste ontheft de eigenaar niet van de verplichting van
het betalen van de ligplaats en de gemaakte kosten voor het afvoeren van vaartuig en/of trailer.
47. Iedere eigenaar is verplicht voor zijn vaartuig minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Hij dient op verzoek de
desbetreffende polis te kunnen tonen.
48. Iedere eigenaar of schipper is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de
havens of aan eigendommen van derden.
49. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongevallen, verlies en dergelijke, hoe dan ook
ontstaan.
Zomer- en Winterseizoen en opzegging
50. Zomerseizoen: periode van 1 april tot 1 november.
Winterseizoen: periode van 1 november tot 1 april.
51. Indien de gebruiker geen gebruik wil maken van het winterseizoen dient het vaartuig en/of trailer voor 15
november verwijderd te zijn. Zo niet, dan wordt het winterseizoen in rekening gebracht.
52. Indien een vaartuig en/of trailer alleen in het winterseizoen op het terrein verblijft dient deze voor 1 april
verwijderd te worden. Indien de havenmeester voor verlenging toestemming heeft verleend wordt de verlengde
periode volgens zomertarief in rekening gebracht.
53. Indien een gebruiker een zomerligplaats wil opzeggen dient dat schriftelijk of per email te geschieden bij zowel
de havenmeester als de penningmeester uiterlijk 1 november van het lopende jaar.
54. Indien voor een vaartuig en/of trailer een ligplaats (zomer en/of winter) is afgesloten en vaartuig en/of trailer
niet wordt geplaatst blijft de totale ligplaatsvergoeding verschuldigd. Het staat de havenmeester vrij in de niet
gebruikte tijd een ander tijdelijk deze ligplaats te bieden.
55. Liggeld is verschuldigd voor elk vaartuig dat een ligplaats kiest in de haven of zich bevindt op het terrein.
(Nieuwe) leden, die met hun vaartuig en/of trailer na 30 juni een ligplaats afsluiten zijn 50% van het liggeld
verschuldigd over dat jaar.
Slotbepaling
56. In alle gevallen waarin dit havenreglement niet voorziet, of waarin toepassing daarvan kennelijk onredelijk is,
beslist het bestuur.
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10. Bepalingen van orde
a) Het bestuur heeft het recht leden, huisgenoten, introducés van leden of derden die zich hinderlijk gedragen
tijdelijk de toegang tot de verenigingsgebouwen en -terreinen te ontzeggen. Hiervan wordt de betrokkene
schriftelijk mededeling gedaan.
b) Alle schade aan eigendommen der vereniging toegebracht moet worden vergoed door degene die de schade
heeft veroorzaakt.
c) Voorwerpen e.d. mogen niet worden weggenomen uit de lokaliteiten waar zij aanwezig zijn en moeten na
gebruik weer op de daartoe bestemde plaats worden teruggelegd.
d) Het is niet toegestaan:
1. Muziek te maken of om te roepen op het terrein van de vereniging of in een vaartuig, liggend op het
water der vereniging, behoudens daartoe door of vanwege het bestuur verleende toestemming;
2. Niet behoorlijk gekleed te gaan in het gebouw of op het terrein van de vereniging;
3. Huisdieren die niet aangelijnd zijn, mede te brengen of te houden op het terrein en/of in het gebouw
van de vereniging; uitwerpselen moeten door de eigenaars van de huisdieren van het terrein verwijderd
worden.

11. Sancties door het bestuur
a) Het bestuur kan een lid een sanctie opleggen indien dit lid:
1. Handelt in strijd met enig belang van de vereniging, in de ruimste zin van het woord;
2. Na aanmaning niet voldoet aan de financiële verplichtingen jegens de vereniging.
b) Door het bestuur op te leggen sancties kunnen bestaan uit:
1. Het opzeggen van het lidmaatschap of donateurschap (royement);
2. Schorsing van, deelname aan wedstrijden die door de vereniging worden georganiseerd;
3. Een verbod tot het betreden van verenigingsgebouwen en -terreinen;
4. De sancties bedoeld onder 2. en 3. worden opgelegd voor zolang als nodig wordt geoordeeld.
c) Aan alle door het bestuur op te leggen sancties aan jeugdleden der vereniging dient overleg met de betrokken
ouders of voogden vooraf te gaan.
d) Beroep tegen door het bestuur opgelegde sancties is binnen 30 dagen na de oplegging mogelijk bij de secretaris
van het bestuur door inzending van een bezwaarschrift. Het bestuur start binnen veertien dagen na ontvangst
van het bezwaarschrift, de maanden juli en augustus hiervan uitgezonderd de procedure voor het samenstellen
van een arbitragecommissie. Samenstelling van deze arbitragecommissie geschiedt door de betrokken partijen:
beide partijen benoemen elk een lid, waarna deze twee leden een derde lid benoemen, die als voorzitter van de
commissie optreedt. De arbitragecommissie brengt een voor alle partijen bindend advies uit aan het bestuur
en/of de ledenvergadering, alsmede de betrokken partijen.
e) Een door het bestuur op basis van artikel 6 der statuten genomen besluit tot royement kan slechts door de
ledenvergadering worden vernietigd met een meerderheid van tenminste ¾ der geldig uitgebrachte stemmen.
f) Geroyeerde leden kunnen niet meer als lid van de vereniging toetreden, tenzij een verzoek daartoe door de
ledenvergadering wordt bekrachtigd met een meerderheid van tenminste ¾ der geldig uitgebrachte stemmen.
Het lidmaatschap vangt dan aan na betaling verschuldigde contributies of donaties en na betaling van eventueel
onbetaald gebleven contributies of donaties, verschuldigd van voor het royement.

12. De verenigingsvlag
De verenigingsvlag is blauw met een gele chevron en heeft de vorm van een gelijkbenige driehoek, waarvan de
benen tweemaal zo lang zijn als de basis (stokzijde). De hoekpunten van de chevron zijn gelegen in de loodlijn die de
top van de gelijkbenige driehoek verbindt met het midden van de basis, terwijl het hoekpunt van de binnenhoek een
halve basis-afstand daarvan verwijderd is. De zijden van de chevron lopen twee aan twee evenwijdig aan de banen
van voornoemde driehoek. In de chevron staat eventueel
de tekst VWDTP.
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13. Slotbepaling
In alles waarin dit reglement niet voorziet handelt of beslist het bestuur. Dit reglement treedt in werking op de dag
van zijn vaststelling.
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