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Statuten WSV de Zuiderzee  

  
Naam  

Artikel 1  
  
De vereniging draagt de naam: WATERSPORTVERENIGING “DE ZUIDERZEE”.  
Zij is opgericht op tien januari negentienhonderd vierenzestig en thans aangegaan 
voor onbepaalde tijd.  
  

Zetel   

Artikel 2  
  
Zij heeft haar zetel te Urk.  
  

Doel   

Artikel 3  
  
1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de 

watersport.  
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:  

• het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van 
cursussen, lezingen;  

• het organiseren van wedstrijden en tochten;  
• het aanbrengen en instandhouden van de nodige accommodatie;  
• het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg 

hetzelfde doel nastreven;  
• andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.  

  
Leden   

Artikel 4  
  

1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen van Nederlandse nationaliteit 
die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.  

2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle 
leden zijn opgenomen.  
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Ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden en begunstigers   

Artikel 5  
  
1. Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene 

vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd 
wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit dat zij zich 
ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt.  

2. Als buitengewone leden kunnen worden toegelaten personen die niet 
voldoen aan het gestelde in artikel 4.  

3. Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, 
doch nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.  

4. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel 
te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum 
bijdrage.  

5. Ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden en begunstigers hebben geen 
andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de 
statuten zijn toegekend of opgelegd.  

 
  
Toelating   

Artikel 6  
  
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, buitengewone leden, 

aspirantleden en begunstigers.  

2. Bij niet toelating tot lid, buitengewoon lid of aspirant-lid kan de algemene 
vergadering alsnog tot toelating besluiten.  

3. Bij haar beslissing omtrent toelating als lid, buitengewoon lid, aspirant lid of 
begunstigers kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als 
bedoeld in artikel 14 lid 3.  
  

Einde van het lidmaatschap   

Artikel 7  
  
1. Het lidmaatschap eindigt:  

• door overlijden van het lid;  

• door opzegging door het lid;  

• door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer 
een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de 
statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de 
vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  
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• door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging 
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de 
secretaris; opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief 
door het bestuur.  

3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het 
lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van 
het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren.  

4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, 
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te 
zijnen opzichte uit te sluiten.  

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering.  
Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in 
kennis gesteld.  

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen vier weken na 
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene 
vergadering.  Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave 
van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende 
het beroep is het lid geschorst.  

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.  
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Einde van de rechten en verplichtingen van buitengewone leden, aspirant leden en 
begunstigers  
  

Artikel 8  
  
1. De rechten en verplichtingen van een buitengewoon lid, van een aspirant lid 

en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging 
worden beeindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende 
verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.  

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.  
  

Jaarlijkse bijdragen   

Artikel 9  
  
1. De leden, de buitengewone leden, aspirant-leden en begunstigers zijn 

gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene 
vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen in categorieën worden 
ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.  

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.  
  

Rechten van ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden en begunstigers  
  

Artikel 10  
  
1. Behalve de overige rechten die aan buitengewone leden, aspirant-leden of 

begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben 
buitengewone- en aspirant-leden het recht de door de vereniging 
georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen 
bij te wonen.  

2. Ereleden hebben het recht alle algemene vergaderingen van de vereniging 
bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen 
stemrecht uitoefenen. Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de 
vereniging uit welken hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te oefenen.  

Bestuur   

Artikel 11  
  
1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te 

stellen aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering 
worden benoemd.  Benoeming geschiedt uit de leden.  

2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende 
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk 
een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste een zodanig 
aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der 
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stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de 
vergadering medegedeeld. Een voordracht door de hiervoor bedoelde groep 
van leden moet uiterlijk vijf dagen voor de aanvang van de vergadering 
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.  

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit 
van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste 
twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.  

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering 
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend 
karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus, 
behoudens het gestelde in lid 1.  

5. lndien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit 
die voordrachten.  

  
Einde bestuurslidmaatschap - periodiek lidmaatschap - schorsing   

Artikel 12  
  
1. Elk bestuurslid, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

ontslagen, of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd 
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.  

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door 
het bestuur op te maken rooster van aftreding, met dien verstande, dat niet 
gelijktijdig kunnen aftreden de voorzitter en de secretaris; de secretaris en de 
penningmeester. De aftredende is herkiesbaar, wie in een tussentijdse 
vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger 
in.  

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:  

• door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;  

• door bedanken.  
  

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur   

Artikel 13  
  
1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het 

bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan. Het 
bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een 
plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie 
bekleden.  

2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris 
notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke 
daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Anders dan 
in de algemene vergadering (artikel 19 lid 1) is in de bestuursvergadering het 
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een 
besluit niet beslissend.  
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Bestuurstaak - Vertegenwoordiging   

Artikel 14  
  
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging.  

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur 
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene 
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open 
plaatsen aan de orde komt.  

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
benoemd.  

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd 
tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren 
van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en 
tegen derden een beroep worden gedaan.  

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering 
voor besluiten tot:  

• het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een 
bankkrediet wordt verleend;  

• het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het 
gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. Op het 
ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep 
worden gedaan.  

6.  Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging 
in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris of de 
penningmeester tezamen met een ander bestuurslid.  
  

Jaarverslag - rekening en verantwoording   

Artikel 15  
  
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.  

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging 
zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en 
verplichtingen kunnen worden gekend.  

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na 
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door 
de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van 
een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording 
over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.  

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een 
commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van 
het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van 
het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar 
bevindingen uit.  
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5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste 
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te 
vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.  

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering 
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere 
commissie.  

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren 
te bewaren.  
  

Algemene vergaderingen   

Artikel 16  
  
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden 

toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  

2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 
algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In deze vergadering 
komen ondermeer aan de orde:  

• het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 
met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;  

• de benoeming van de in artikel 15 bedoelde commissie voor het lopende 
verenigingsjaar;  

• de benoeming van bestuursleden;  

• voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping 
voor de vergadering.  

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 
wenselijk oordeelt.  

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal 
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen 
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn 
van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien 
dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een veel gelezen 
dagblad en door mededeling op het in het clubgebouw aanwezige 
mededelingen bord.  
  

 
  
  



Statuten en regelementen Watersportvereiniging de Zuiderzee 

Verise 3. Datum 4 oktober 2021:  Pagina 10 van 28 

Toegang en stemrecht   

Artikel 17  
  
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de 

vereniging, alle ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden en 
begunstigers. Behoudens tot vergaderingen genoemd in artikel 7 lid 6 
hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden geen toegang.  

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de 
vergadering.  

3. Buitengewone leden en begunstigers hebben het recht tijdens de algemene 
Vergadering het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders 
beslist.  

4. leder lid dat niet geschorst is heeft een stem.  

5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 
uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden 
vertegenwoordigen.  
  

Voorzitterschap en notulen   

Artikel 18  
  
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn 
plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur 
aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het 
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.  

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een 
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die 
in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de 
voorzitter en de notulist worden ondertekend.  

 

Besluitvorming van de algemene vergadering   

Artikel 19  
  
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat 

door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt 
voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een 
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde  
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 
wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 
aanwezige dit verlangt.  Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  
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3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten 
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  

4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.  

5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede 
stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na 
grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij 
gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte 
stemmen op zich heeft verenigd. lndien bij die tweede stemming de stemmen 
staken beslist het lot.  

6. lndien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van 
personen, dan is het voorstel verworpen.  

7. Alle stemingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming 
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde 
hoofdelijke stemming verlangt.  
  

  

Bijeenroeping algemene vergaderingen   

Artikel 20  
  
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, buitengewone 
leden, aspirant-leden en begunstigers volgens het ledenregister bedoeld in 
artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.  

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, 
onverminderd het bepaalde in artikel 21.  
  

Statutenwijziging   

Artikel 21  
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht 

dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen 
met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld.  

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel  
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de 
dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ten huize van de 
secretaris voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop 
de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor 
bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle leden 
toegezonden.  

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drievierde van de 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drievierde van 
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de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet tenminste 
drievierde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt 
binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en 
gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de 
orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde 
leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste 
drievierde van de uitgebrachte stemmen.  

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële 
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid 
bevoegd.  

 

Ontbinding   

Artikel 22  
  
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van 
overeenkomstige toepassing.  

2. Het batige saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene 
vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met 
het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het bestuit tot 
ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door 
de wet wordt bepaald.  
  

Huishoudelijk reglement   

Artikel 23  
  
1. De Algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels 

geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst 
voorkomt.  

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 
geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.  

  
Slotbepaling   

Artikel 24  
  
De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan, voorzover die 
verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid is van het 
Koninklijk Nededands Watersport Verbond.  
De vereniging staat ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van 
Koophandel onder no. V060262.   
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Huishoudelijk reglement WSV de Zuiderzee  

  
Artikel 1  

De vereniging stelt zich ten doel de watersport in de meest uitgebreide zin te beoefenen, 
tegen aanvaardbare kosten.  

Artikel 2  

Degene die het lidmaatschap van de vereniging wenst te verwerven, moet daartoe een 
schriftelijk verzoek bij de secretaris indienen.  

Artikel 3  

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering.  

Betalende leden zijn:  

a. Leden;  

b. Echtgenootleden;  

c. Aspirant leden (jeugd leden);  

d. Donateurs;  

Het bestuur heeft ten allen tijde het recht een entreegeld te heffen. De contributie zal 
worden geïnd in een eenjaarlijks termijn.  

De penningmeester is, in overleg met het dagelijks bestuur, bevoegd tot uitgaven van een 
bedrag, dat jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.  

Artikel 4  

Personen tussen 12 en 18 jaar, die de wens gevoelen het lidmaatschap der vereniging te 
verwerven, kunnen worden ingeschreven als aspirant-lid op een daartoe door het bestuur 
bij te houden lijst.  

Deze aspirant-leden kunnen, daar de vereniging daartoe de mogelijkheden biedt, zeil 
instructie volgen.  

De inschrijving heeft plaats op verzoek van ouders of voogden, en nadat het bestuur de 
inschrijving heeft goedgekeurd.  

Door indiening van een verzoek als bedoeld in de vorige alinea erkennen de ouders of 
voogden dat zij bekend zijn met de statuten en reglementen der vereniging.  

De vereniging en haar bestuur zijn gehouden toezicht te houden op haar aspirant-leden, 
doch zij zijn niet verantwoordelijk voor hun gedragingen.  

Pagina 1  
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Artikel 5  

Het bestuur regelt de introductie voor alle vergaderingen en / of gewone of feestelijke 
bijeenkomsten.  

Artikel 6  

De vlag van de vereniging is: de Urker vlag, waarin het wapen van Urk.  

De clubstandaard is van gelijke uitvoering, en heeft een verhouding van hoogte tot de 
lengte 1 op 2.  

De leden van de vereniging hebben het recht de clubvlag te voeren op jachten hun in 
eigendom toebehorende.  

Leden van de vereniging, die tijdelijk een jacht in gebruik nemen, mogen de clubvlag 
voeren.  

De clubvlag wordt als volgt door bestuur en leden gevoerd;  

a. Erevoorzitter en voorzitter; vierkante vlag zonder bijzondere kentekenen.  

b. Ereleden: ingesneden vierkante vlag zonder bijzondere kentekenen.  

c. Andere bestuursleden: vierkante vlag met twee ballen aan stokzijde.  

d. Ondervoorzitter: vierkante vlag met een bal aan stokzijde. De kleur der ballen is 
blauw.  

e. De leden dragen de clubstandaard, puntvlag met daarin het wapen van Urk.  

Artikel 7  

De modellen van de onderscheidingstekenen van de vereniging worden door het bestuur 
vastgesteld.  

Artikel 8  

In het huishoudelijk reglement kunnen geen veranderingen worden aangebracht dan alleen 
krachtens een besluit, op een algemene vergadering met meerderheid van stemmen 
genomen.  

Artikel 9  

In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het 
bestuur der vereniging.   
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Haven reglement WSV de Zuiderzee  

  
1. Jachthaven  

  
Onder de jachthaven, waarop dit reglement van toepassing is, wordt verstaan: De bij de 
watersportvereniging de Zuiderzee te Urk, in eigendom of beheer zijnde wateren, 
terreinen, steigers, bebouwing en andere constructies.  

  
2. Havenmeester  

a. De havenmeester, c.q havencoördinator is door het bestuur belast met de 
regeling van en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de haven. De  
havencoördinator vervult de taken met behulp van een groep van leden die door 
hem wordt samengesteld en die in een rooster de taak van havenmeester 
vervullen.  

b. In overleg met het bestuur van de vereniging wijst hij de ligplaatsen toe aan de 
leden, en wel in de volgorde zoals door het bestuur vastgesteld en volgens de 
regels vastgelegd in dit havenreglement.  

c. Hij wijst de passanten hun ligplaats, int de daarvoor geldende vergoeding en 
draagt de geïnde gelden af aan het bestuur. Hij registreert de binnengekomen 
passanten en geïnde liggelden.  

d. Hij is belast met de uitvoering van het havenreglement en is hiervoor 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Hij houdt hiervoor een journaal bij 
waarin alle bijzondere gebeurtenissen worden genoteerd.  

e. In alle gevallen waarin vaartuigen, trailers of andere voorwerpen zich op of in de 
jachthaven bevinden, zonder dat de betreffende leden daartoe gerechtigd zijn, 
heeft de havenmeester, eventueel na overleg met het bestuur, het recht die 
vaartuigen, trailers en voorwerpen te doen verwijderen op kosten van de 
betreffende leden.  

f. Een ieder die zich op de jachthaven bevindt is verplicht de aanwijzingen van de 
havenmeester op te volgen.  

 
  

3. Ligplaatsen  
  

a. Ligplaatsen worden alleen uitgegeven aan leden, buitengewone leden of 
donateurs van de vereniging. Waar in dit reglement wordt gesproken over lid en / 
of leden dan wordt daarmee verstaan: donateurs, buitengewone leden en leden 
van de vereniging.  

  
b. Ieder lid dient jaarlijks schriftelijk te kennen te geven (middels het daartoe 

verstrekte formulier) of hij wel of niet in aanmerking wenst te komen voor een 
ligplaats, waarna het lid schriftelijk bericht ontvangt of een ligplaats is toegewezen 
of is afgewezen.   

  
c. Ligplaatsen worden uitgegeven per zomerseizoen aan het betreffende lid en voor 

het aangemelde vaartuig. Er is geen sprake van een vaste ligplaats. 
Onderverhuur op commerciële basis van het vaartuig of van de ligplaats door de 
leden is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan.  

  
d. In de periode van 1 december tot 1 maart dienen de eerder toegewezen 

ligplaatsen vrij te zijn van vaartuigen.  
  

e. Bij verkoop van het vaartuig vervalt de ligplaats aan de vereniging, tenzij het 
betreffende lid de ligplaats wenst te gebruiken voor een ander hem in eigendom 
toebehorend schip, de afmetingen  van het schip dienen echter wel in  
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overeenstemming te zijn met de toegewezen ligplaats, en mits het vervangende 
schip ook voldoet aan de eisen van dit reglement. Restitutie van betaalde 
havengelden zal, behoudens in geval van een afwijkende beslissing van het 
bestuur, niet plaatsvinden.  
 

f. Slechts vaartuigen die naar het oordeel van het bestuur in goede staat van 
onderhoud zijn, kunnen in de haven worden toegelaten.  

  
g. Vaartuigen dienen minimaal voor wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd.  

  
h. De toewijzing van ligplaatsen geschiedt aan de hand van beschikbare ruimte en 

afmetingen van de boxen en de hierin passende vaartuigen. Belanghebbenden 
waarvoor geen ligplaats beschikbaar is, kunnen op een wachtlijst worden 
geplaatst.  

  
i. Eigenaren of gebruikers zijn verplicht het vertrek van hun vaartuig en 

vermoedelijke terugkomst, bij afwezigheid van meer dan 24 uur, bij de 
havenmeester te melden.  

  
j. Indien blijkt dat een ligplaats langer dan 24 uur leeg op ‘rood’ staat , is de 

havenmeester bevoegd, indien deze hiervan niet in kennis is gesteld, om dit vak 
beschikbaar te stellen voor passanten en verklaart de ligplaats ‘groen’.  

  
k. De havenmeester is namens het bestuur bevoegd aan binnenkomende 

vaartuigen c.q passanten een tijdelijke ligplaats aan te wijzen als in reeds 
verhuurde boxen of andere plaatsen ligplaatsen vrij zijn.  

  
l. Radio’s en andere geluidsbronnen mogen op of aan de steiger slechts zo worden 

gebruikt, dat anderen hiervan geen hinder van ondervinden.  
  

m. Indien personen, zowel de eigenaar als diens personeel of diens bezoekers, zich 
naar het oordeel van de havenmeester luidruchtig of ergerlijk gedragen op of in 
de nabijheid van de haven, kunnen zij uit de haven worden verwijderd door de 
dienstdoende havenmeester of zijn vervanger.  

  
n. Het mede afmeren van bij - of volgboten in de ligplaats is slechts toegestaan voor 

ligplaatshouders mits de bijboot niet gedeeltelijk buiten de box uitsteekt of 
overlast veroorzaakt in naast gelegen ligplaatsen en voor naast gelegen 
vaartuigen.  

  
o. De eigenaar/gebruiker, die met zijn vaartuig als gast de haven bezoekt, dient zich 

onmiddellijk bij aankomst bij de havenmeester te melden zodra deze aanwezig is. 
Door het afmeren van zijn vaartuig in de jachthaven onderwerpt hij zich aan de 
bepalingen van het havenreglement.  

  
4. Vaartuigen  

  
a. Iedere eigenaar is verplicht zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk is 

afgemeerd en wel zodanig, dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steiger of 
palen.  

  
b. Indien het voor het afmeren c.q verlaten van ligplaats noodzakelijk is landvasten 

van naastliggende vaartuigen los te maken, is men verplicht deze terstond weer 
deugdelijk te bevestigen. Elk vaartuig behoort met de nodige stootwillen te zijn 
uitgerust. Deze behoren in goede staat te zijn en van juiste afmeting. Wordt 
hieraan, naar het inzicht van de havenmeester, niet voldaan, dan heeft deze het 
recht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de betrokken eigenaar.  
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c. De vaartuigen die een vaste ligplaats hebben dienen de naam en thuishaven van 

het schip duidelijk en goed leesbaar te voeren.  
 

d. Behoort een vaartuig aan meer eigenaren toe, dan wijzen de gezamenlijke 
eigenaren één van hen aan als direct verantwoordelijke tegenover de vereniging. 
Ieder van de mede eigenaren is hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor al 
hetgeen, waartoe de aangewezen eigenaar of de gezamenlijke mede eigenaar 
tegenover de vereniging verplicht zijn.  

  
5. Veiligheid  

  
a. Het gebruik van elektriciteit via de in de haven aanwezige aansluitpunten is 

slechts toegestaan na toestemming van de havenmeester en na betaling van de 
daarvoor vastgestelde vergoeding. Het maximaal aan te sluiten elektrisch 
vermogen moet in overleg met de havenmeester bepaald worden. De 
stroomafname is slechts toegestaan indien een losse drie aderige kabel, welke 
van het aansluitpunt tot in het vaartuig voert, wordt gebruikt. Verbindingen van 
stekker en contrastekker, in welke uitvoering dan ook, zijn niet toegestaan. Voor 
uitgifte van een elektra punt heeft WSV de Zuiderzee een separaat reglement.  

  
b. De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met ingebouwde motor of 

buitenboordmotor met losse tank is verplicht er zorg voor te dragen, dat zich een 
in goede staat verkerende en goede snelwerkende blusser, ter bestrijding van olie 
- of benzinebrand, aan boord bevindt.  

  
6. Het is verboden  

  
a. In de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk 

geluid of andere overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen 
optreden, hoog genoeg voor het doen ontstaan van ontploffingen of brand; een 
en ander ter beoordeling van de havenmeester.  

  
b. een vaste of semi-vaste elektrische leiding aan te leggen van de steiger naar het 

vaartuig.  
  

c. stoffen in het water van de haven te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor 
stoffen als brandstoffen, olie, vet, bilgewater, etc., alsmede voor huishoudelijk 
afval, de inhoud van chemische toiletten en andere stoffen die het 
oppervlaktewater kunnen verontreinigen.   

  
d. Op de jachthaven is geen stortput voor een chemisch toilet aanwezig.  

  
e. stoffen als onder c. beschreven elders te deponeren of af te geven dan op de 

daarvoor bestemde plaats in de jachthaven. Ontbreekt die mogelijkheid in de 
jachthaven, dan blijft men persoonlijk verantwoordelijk voor een goede, 
milieuvriendelijke afvoer van deze stoffen.  

  
f. onderwatertoiletten aan boord te gebruiken in de jachthaven.  

  
g. op enige wijze stoffen op of in de bodem te brengen in of nabij de jachthaven.  

  
h. huisdieren los te laten lopen op steigers of terreinen.  

  
i. de drinkwatervoorziening te gebruiken voor het wassen van vaartuigen.  
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j. constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties, één en 
ander is uitsluitend toegestaan na toestemming van het bestuur.  

k. steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren.  
  

l. goederen, in welke vorm dan ook, op de steigers en/of op het terrein onbeheerd 
achter te laten, zonder toestemming van het bestuur.  

  
m. vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te 

veroorzaken.  
  

n. in de haven:  
  

• de surfsport te beoefenen  
• met zeiljachten, welke voorzien zijn van een motor, te zeilen.  
• sneller dan 5 km/uur te varen.  

  
o. in de jachthaven commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming 

van het bestuur.  
  

7. Geschillen  
  

Het recht van ieder lid op een vaste ligplaats bij de vereniging vervalt onmiddellijk voor 
elk vaartuig:  
  

a. indien zijn/haar lidmaatschap wordt beëindigd;  
  

b. indien hij/zij het liggeld niet binnen 14 dagen voldoet, na daartoe door de 
penningmeester schriftelijk te zijn aangemaand;  

  
c. indien een vaartuig, naar het oordeel van het bestuur, in een verwaarloosde 

toestand verkeert, waardoor het aanzien van de haven wordt ontsierd en na 
waarschuwing per aangetekend schrijven hierin binnen een maand geen 
verbetering is gekomen. In voornoemde gevallen kan dan het betreffende 
vaartuig van de steiger worden verwijderd, terwijl het volle bedrag der 
verschuldigde gelden invorderbaar blijft, respectievelijk zonder dat de reeds 
betaalde gelden geheel of gedeeltelijk worden gerestitueerd. De eigenaar is 
aansprakelijk voor de kosten, verbonden aan de verwijdering van het vaartuig. De 
eigenaar is verplicht, de vereniging te vrijwaren ter zake van haar eventuele 
aansprakelijkheid voor schaden, ontstaan door het verplaatsen c.q elders doen 
verblijven van het schip. De vereniging heeft de verplichting het ontstaan van 
dergelijke schade zoveel mogelijk te voorkomen.  

  
d. Tegenover een vordering tot betaling aan de vereniging uit hoofde van het 

onderhavige havenreglement kan geen beroep op schuldvergelijking worden 
gedaan, terwijl alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zoals advocaat, 
deurwaarderskosten enz. geheel voor rekening zijn voor het betreffende lid dat in 
gebreke bleef de betreffende vordering tijdig te voldoen.  

  
e. De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel toegebracht aan personen, door 

welke oorzaak dan ook.  
  
f. De vereniging is niet aansprakelijk voor een schade, hoe dan ook ontstaan, of 

voor diefstal van welk eigendom van de leden dan ook. Iedere eigenaar is 
aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de 
jachthaven of eigendommen van andere leden.  
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g. Bij overtredingen van het havenreglement, welke niet op eerste sommatie 

ongedaan worden gemaakt of ophouden, heeft het bestuur de bevoegdheid de 
betreffende leden de toegang tot de haven te ontzeggen, terwijl de toegewezen 
ligplaatsen in dergelijke gevallen door het bestuur worden ingetrokken voor een 
door deze te bepalen termijn, waarna de ligplaats voor die termijn aan de 
vereniging vervalt.  

  
h. Bij overtredingen van het havenreglement die schade veroorzaken aan de 

jachthaven en/of aan het milieu in de jachthaven wordt de schade hersteld op 
kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden 
verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging.  

  
i. Geschillen, ontstaan betreffende het havenbeheer, kunnen binnen tien dagen 

door de leden schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zal zo 
spoedig mogelijk in het geschil beslissen. Wanneer een lid dit verlangt, zal de 
beslissing van het bestuur op de eerstvolgende algemene leden vergadering aan 
de orde worden gesteld. Beslissingen van de havenmeester c.q het bestuur in 
afwachting van de beslissing van het bestuur c.q de ledenvergadering, behouden 
hun geldigheid.  

  
8. Bestuur  

  
a. Alle leden zijn verplicht het bestuur zoveel mogelijk steun te verlenen om de 

goede gang van zaken in de jachthaven te bevorderen.  
  

b. Bij afwezigheid van de havenmeester, is ieder bestuurslid bevoegd de in dit 
reglement aan de havenmeester opgedragen beslissingen te nemen, indien de 
situatie geen uitstel gedoogt.  

  
c. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  
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Elektra punt jachthaven uitgifte reglement  

  
1. Iedere ligplaatshouder bij WSV de Zuiderzee kan in aanmerking komen voor een 

vast elektra punt op de jachthaven;  

2. De nummering van de elektra punten is gekoppeld aan het ligplaatsnummer;  

3. Bij de aanvraag tot reservering van een ligplaats kan worden aangegeven of de 
ligplaatshouder in aanmerking wenst te komen voor een vast elektra punt;  

4. Uitgifte van het elektra punt geschiedt per seizoen;  

5. Voor het gebruik van het elektra punt wordt een jaarvergoeding in rekening 
gebracht van thans € 25,00;  

6. Ieder elektra punt heeft een eigen verbruiksmeter;  

7. Aan het begin en het eind van het seizoen wordt de meterstand opgenomen, de 
gebruiker krijgt hiervan een overzicht;  

8. In de vaste jaarvergoeding is een verbruik opgenomen van 50 KWh;  

9. Het verbruik boven 50 KWh wordt in rekening gebracht bij de gebruiker tegen een 
jaarlijks vast te stellen KWh vergoeding. Deze vergoeding wordt jaarlijks door het 
bestuur vastgesteld en wordt op de algemene ledenvergadering bekend 
gemaakt. In deze vergoeding is opgenomen de kostprijs van een KWh en de 
kosten van de installatie zoals afschrijving en onderhoud;  

10. Iedere gebruiker krijgt een hangslot voorzien van twee sleutels in bruikleen. De 
kosten hiervan zijn opgenomen in de vaste jaarvergoeding. Bij zoekraken van de 
sleutels zal een bedrag van € 10,00 in rekening worden gebracht voor vervanging 
van het slot.  

11. Het gebruik van eigen sloten is niet toegestaan. Eigen sloten zullen worden 
verwijderd door WSV de Zuiderzee.  

12. Ieder elektra punt wordt gezekerd met een automatische zekering van 10 
ampère.  

13. Een elektra punt dat niet is uitgegeven aan een ligplaatshouder kan door de 
havenmeester worden uitgegeven aan ligplaatshouders die geen vaste 
aansluiting hebben en aan passanten tegen een dagvergoeding van € 1,00.  

14. Voor kortdurend gebruik van elektra door passanten zullen speciale 
voorzieningen worden getroffen.  
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Winterberging reglement  
Iedere gebruiker van de winterberging is gehouden zich op de hoogte te stellen van de regels 
waaronder WSV de Zuiderzee een winterberging plaats aanbiedt. De gebruiker dient akkoord 
te gaan met de regels door middel van het tekenen van een akkoord verklaring. De 
akkoordverklaring wordt gegeven op het inschrijf formulier voor een plaats in de winterberging. 
Na ondertekening wordt eenieder geacht op de hoogte te zijn van de vigerende regels voor de 
winterberging. Onder alle omstandigheden moeten de regels gesteld in de milieu vergunning en 
dit reglement worden nageleefd. De vergunning maakt onderdeel uit van de regels voor de 
winterberging. Deze regels zijn opgenomen in het logboek en op aanvraag ter inzage voor 
iedere betrokkene.  

Onder het begrip winterberging wordt verstaan: binnen in de winterberging alsmede het 
buitenterrein van WSV de Zuiderzee aan het Keteldiep 24 te Urk.  

Onder het begrip winterbergingplaats wordt verstaan: zowel een plaats in de winterberging als een 
plaats buiten op het terrein van de winterberging.  

Winterberging commissie.  

Het bestuur stelt een winterbergingcommissie samen die de dagelijkse leiding heeft over de 
winterberging. De commissie rapporteert aan het bestuur. De samenstelling van de commissie 
wordt gepubliceerd in het verenigingsorgaan en is vermeld op het publicatiebord in de 
winterberging. De winterbergingcommissie heeft de volgende taken:  

1) Het jaarlijks indelen van de winterberging in overleg met het bestuur aan de hand van de 
ingeleverde aanvragen. De volgorde van toewijzen van een plaats in de winterberging gebeurt 
aan de hand van de volgende criteria:  

a) Leden en donateurs die het jaar, voorafgaande aan de aanvraag een plaats in de 
winterberging toegewezen hadden gekregen, hebben voorrang boven de onder b en c 
genoemde personen;  

b) Het bestuur houd een wachtlijst bij van leden en donateurs die een plaats binnen willen 
hebben;  

1 leden van de vereniging;  
2 donateurs van de vereniging;  

c) De matrix wachtlijst, zoals benoemd onder b, wordt bijgehouden door de 
winterbergingscommissie.  

2) Erop toezien dat de winterberging zoveel mogelijk in ordelijke staat blijft.  

3) Erop toezien dat dit reglement wordt nageleefd door de gebruikers.  

4) Voldoen aan alle gestelde eisen voortvloeiend uit de Milieuvergunning.  

5) Het bestuur en de commissieleden zijn bevoegd handelend en sanctionerend op te treden indien 
situaties daartoe aanleiding geven, en rapporteert aan het bestuur.  
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Beslisboom Winterstalling 
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Sanctie beleid  
Bij overtreding van milieu regels worden boetes die opgelegd worden door het bevoegd gezag 
(inspectie diensten) aan WSV de Zuiderzee onmiddellijk doorbelast aan degene die de overtreding 
heeft veroorzaakt.  

Bij overtreding van dit reglement wordt een sanctie beleid gehanteerd ter bescherming van de 
eigendommen van de leden / donateurs en om te voorkomen dat er overtredingen plaatsvinden 
van de milieuregels.  
Eerste overtreding:  : Schriftelijke waarschuwing  

Tweede overtreding  : Boete van € 25,00;  

Derde overtreding  : Boete van € 50,00;  

Vierde overtreding  : Wordt betrokkene het volgende seizoen niet meer ingedeeld in de 
winterberging van WSV de Zuiderzee.  

De winterberging commissie is bevoegd om sanctionerend op te treden.  

Reglement :  

1. Alleen eigenaren van een boot die in de winterberging is gestald ontvangen een sleutel die 
toegang geeft tot de winterberging. De sleutel blijft eigendom van de vereniging. Indien geen 
gebruik meer wordt gemaakt van de winterberging moet de sleutel onmiddellijk worden 
ingeleverd bij de winterberging commissie. Bij het zoekraken, vervreemden of niet inleveren 
van de sleutel wordt een vergoeding in rekening gebracht van € 12,50.  

2. In de winterberging mogen alleen verenigingsactiviteiten van de W.S.V. De Zuiderzee 
plaatsvinden.  

3. Het is niet toegestaan in de winterberging te overnachten.  

4. Looppaden moeten vrij zijn van obstakels en worden als vluchtroute aangemerkt.  

5. Beschadigingen aan de winterberging en aan voorwerpen behorende bij de inventaris 
dienen direct te worden gemeld aan de vertegenwoordiger van de schuurcommissie en 
komen voor rekening van degene die deze beschadigingen heeft veroorzaakt. Er mogen 
geen wijzigingen worden aangebracht aan opstal of inventaris, hiervoor dient schriftelijke 
toestemming te worden verkregen van het bestuur.  

6. De verlichting van de winterberging moet zoveel mogelijk worden beperkt tot dat deel waar 
feitelijk wordt gewerkt.   

7. Het gebruik van elektrische kachels en andere warmtebronnen is verboden in de 
winterberging.  

8. Iedere boot eigenaar is volledig aansprakelijk voor het afval dat hij produceert en draagt zelf 
zorg voor de juiste afvoer van:  

• Afval  

• afgewerkte olie  
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• accu’s verfresten etc.  

  

  

9. Afval mag niet in of bij de containers van de kantine worden gedaan c.q. geplaatst, en mag 
in geen enkel geval ergens achterblijven dan uitsluitend in de eigen boot.  

10. Er mag geen benzine aanwezig zijn in motoren met vaste en / of losse benzinetanks. 
Gasflessen dienen uit het schip te zijn verwijderd vóórdat het schip in de  winterberging 
wordt gestald.  

11. Open vuur en heet werk is niet toegestaan in de winterberging.  

12. Lassen, branden en slijpwerkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd na verlening van 
een werkvergunning onder voorwaarden. De werkvergunning kan worden verleent door de 
winterberging commissie of het bestuur.  

13. Masten dienen uitsluitend op de daarvoor bestemde rekken geplaatst te worden en mogen 
niet op de boot liggen.  

14. Kleine masten dienen hoog op de rekken te worden geplaatst, grote masten onderin de 
rekken.  

15. Grof schuren van de boot in de winterberging mag gebeuren tot 1 februari. Bij het machinaal 
schuren moet gebruik worden gemaakt van machines voorzien van een deugdelijke stofzak. 
Bij het schuren enz. dienen de schuur- en verfresten opgevangen worden. Dit is chemisch 
afval en moet overeenkomstig punt 8 van dit reglement afgevoerd worden.  

16. Bij het schuren of werken aan de boot moeten stof en andere vrijkomende reststoffen 
worden opgevangen. Bij werkzaamheden waarbij de vloer of bodem kan worden vervuild 
dient gebruik gemaakt te worden van beschermende maatregelen. Hier kunnen zeilen of 
andere goede afdekmaterialen voor gebruikt worden.  

17. Het gebruik en aanbrengen van niet goedgekeurde (volgens de wettelijke normen) verf en 
antifouling is verboden in de winterberging.   

18. Stoffen in emballage die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken moeten worden 
bewaard in de boot of in, op of boven een doelmatige lekbakconstructie.  

19. Voor het stallen of plaatsen van goederen, bijbootjes etc. in of bij de schuur dient 
toestemming gevraagd te worden. Voor het stallen of plaatsen wordt huur in rekening 
gebracht.  

20. Trailers voor vervoer en stalling van een boot moeten over een degelijke constructie 
beschikken. Op deugdelijkheid van boottrailers wordt toegezien door de hijscommissie. De 
hijscommissie voorziet trailers van een nummer.  

21. Een ieder is verantwoordelijk voor het naleven van deze regels en dient erop toe te zien dat 
deze regels door ieder worden nageleefd. Overtredingen moeten onverwijld worden gemeld 
aan de winterbergingcommissie.  

22. Iedere booteigenaar die gebruik wil maken van de winterberging van WSV de Zuiderzee 
dient minimaal verzekerd te zijn voor de wettelijke aansprakelijkheid.  

23. WSV de Zuiderzee legt alle aansprakelijkheden volledig bij de gebruiker van de 
winterberging die schade heeft veroorzaakt en nalatig is geweest.  
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24. WSV de Zuiderzee is niet aansprakelijk voor schade die wordt aangericht of door nalatigheid 
ontstaat aan goederen van leden en andere gebruikers van de winterberging  

25. Het hek en de toegangsdeur van de winterberging dient ten allen tijde afgesloten te blijven.  

26. De sleutels van de winterberging zijn uitgegeven in bruikleen op persoon. Sleutels mogen 
niet worden uitgeleend aan derden.  

27. Bij de uitvoering van werkzaamheden aan schepen door derden dient ten allen tijde een 
eigenaar van de betreffende boot aanwezig te zijn. Het is niet geoorloofd om derden in de 
winterberging te laten werken zonder toestemming van de winterberging commissie.  

28. Trappen en ladders van schepen die buiten gestald zijn dienen deugdelijk op slot te worden 
gedaan bij het verlaten van het terrein zodanig dat deze niet meer te gebruiken zijn 
(bijvoorbeeld met een ketting aan de kar op slot doen).  

29. Stalling buiten het reguliere seizoen kan plaatsvinden in overleg met het bestuur. Hiervoor 
wordt een tarief per m² stallingruimte in rekening gebracht.  

30. Voor berekening van het stallingtarief wordt een minimale boot afmeting gehanteerd van 5 x 
2 meter. Voor kleine volgboten, behorend bij een boot die gestald is bij WSV de Zuiderzee 
en eigendom is van de eigenaar van de gestalde boot, en die onder de eigen boot wordt 
gestald, wordt een stallingtarief van € 25,00 in rekening gebracht. Indien een bijboot niet 
onder de eigen boot wordt gestald kan deze buiten worden gestald tegen een tarief van € 
25,00 of tegen het normale tarief binnen.  

31. Boetes die ontstaan door overtreding van de milieuvergunning door leden of gebruikers van 
de winterberging worden doorberekend aan het betreffende lid of gebruiker. De vergunning 
ligt voor iedereen op aanvraag ter inzage in het logboek bij het bestuur.  

32. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de WSV de 
Zuiderzee. 

33. Het stallen van karren (in de zomer en in de winter) zonder dat hier in het wintersezoen een 
boot op is gestald bedraagt per 6 maanden: 

a. voor de eertse 2 jaar á 25 euro per halfjaar; 
b. na de eerste 2 jaar zijn de stallingskosten gekoppeld aan het buitentarief stalling.  
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Zelfwerkzaamheid reglement  
  

Het streven van de vereniging om de watersport betaalbaar te houden, ook 
voor de kleine beurs, houdt in dat van de leden -booteigenaren mag worden 
verwacht dat zij een aantal werkzaamheden zonder geldelijke vergoeding 
verrichten.  

Begripsbepalingen:  

Onder leden - booteigenaren worden diegenen verstaan, die in het 
betreffende seizoen gebruik maken van een ligplaats in onze haven en / of 
plaats in de winterberging.  

Onder werkzaamheden worden verstaan, de normale iedere een a twee 
jaarlijks terugkerende onderhoudswerkzaamheden inclusief kleine 
reparaties die door het bestuur op de onderhoudslijst zijn vermeld, als ook 
het verhelpen van eenvoudige storingen aan de elektrische installaties.  

Verplichting:  

Het is voor ieder lid booteigenaar verplicht om een persoonlijke inbreng te 
hebben in de te verrichten werkzaamheden Van deze verplichting worden 
uitgezonderd: leden die ouder zijn dan 65 jaar.  

Leden niet-booteigenaren kunnen aan de werkzaamheden op vrijwillige 
basis deelnemen en dat geldt ook voor leden ouder dan 65 jaar.   

Leden -booteigenaren die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn worden 
geacht die werkzaamheden te verrichten, waarvan mag worden 
verondersteld dat zij daartoe redelijkerwijs lichamelijk in staat zijn.  

Indien een lid -booteigenaar zich beschikbaar heeft gesteld voor 
werkzaamheden die hij persoonlijk verricht (dus niet deeluitmakend van een 
groep), dan dient deze zelf voor een vervanger zorg te dragen indien hij 
door omstandigheden verhinderd is de werkzaamheden te verrichten.  

Werkzaamheden:  

Het bestuur heeft een onderhoudslijst samengesteld, waarop in hoofdlijnen 
is beschreven welke werkzaamheden dienen te worden verricht.  
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Ploegen indeling:  

Aan de hand van persoonlijke vaardigheden en kunde van de leden 
booteigenaren, kunnen deze hun voorkeur uitspreken ten aanzien van een 
bepaalde categorie werkzaamheden. Het bestuur maakt vervolgens een 
indeling in ploegen. Leden die hun voorkeur niet uitspreken worden door 
het bestuur ingedeeld. Het is nadrukkelijk de bedoeling, dat alle leden- 
booteigenaren betrokken worden in de ploegen indeling.  

Verantwoordelijkheid:  

Iedere aldus ontstane ploeg is op zichzelf verantwoordelijk voor de juiste en 
tijdige uitvoering van de toegedeelde werkzaamheden. Het bestuur zal voor 
iedere ploeg een contactpersoon benoemen die als aanspreekpunt kan 
dienen. De contactpersoon coördineert de te verrichten werkzaamheden, 
en houdt ook bij of iedereen die deel uitmaakt van de betreffende ploeg zijn 
/ haar aandeel levert in de te verrichten werkzaamheden. Zonodig 
rapporteert deze hierover aan het bestuur.  

Sanctie:  

Indien bepaalde werkzaamheden waartoe een ploeg of persoon verplicht is, 
niet (tijdig) zijn verricht, krijgt de betreffende ploeg of persoon eerst een 
mondelinge waarschuwing. Blijft deze dan nog in gebreke dan kan het 
bestuur besluiten om de ligplaats van degene die in gebreke blijft, voor korte 
of langere tijd, aan iemand anders toe te wijzen. Van deze maatregel krijgt 
het betreffende lid schriftelijk bericht.  

Slotbepaling:  

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de 
vereniging.  
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Huis en gedragsregels alcohol in de kantine  
  

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken 
in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.  

  
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders 

te nuttigen dan in de kantine of op het terras.  
  

3. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen beneden de 18 jaar en niet 
geschonken beneden de 18 jaar.  

  
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane 

promilage alcohol aan het verkeer deelnemen.Op basis daarvan kan de 
verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.  

  
5. Leidinggevenden (21 jaar en ouder) en barvrijwilligers (18 jaar en ouder) 

drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.(zie artikel 1)  
  

6. Vanuit 't oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van 
alcoholvrije drank gepromoot,o.a. door die goedkoper aan te bieden dan 
alcoholhoudende drank.  

  
7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door 

de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.  
  

8. Audio en video wordt bediend door de dienstdoende kantinebeheerder.  
  

9. Per lid een kaart en gewenst wekelijks afrekenen.Een tweede kaart wordt 
oogluikend toegestaan.Niet-leden dienen na bezoek af te rekenen.  

  
10. Voorraad wordt door kantinecommissie bijgehouden.  

  
11. De dienstdoende kantinebeheerder draagt zorg voor onderhoud en 

schoonmaken van resp. kantine, keuken, toilet, overloop en bestuurskamer.  
  

12. Vuil goed uitwassen en terug brengen.  
  

13. Lijst kantinedienst (kantinecommissie) hangt op mededelingenbord.  
  

14. Schenktijden en leeftijdgrenzen worden op een apart "bordje" vermeld.Hier 
staan ook minimaal twee leidingevenden op.  

  
15. Bestuursreglement alcohol in kantines + toelichting en certificaten 

barvrijwilligers zijn boven de bar in een vak voorhanden. De diploma's van 
minimaal twee leidinggevenden zijn zichtbaar ingelijst.   

   
 

  


