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 Huishoudelijk reglement van de Watersport Vereniging “Rotterdam” 
 
 Het bestuur. 
 
 Artikel 1. 
 

In de jaarvergadering treden in de even jaren de voorzitter, de penningmeester en 1 
of meer commissarissen af in de oneven jaren treden de secretaris en 1 of meer 
commissarissen af. 

 
 De voorzitter. 
 
 Artikel 2. 
 

De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten en zorgt met de overige 
bestuursleden voor de uitvoering en naleving van de genomen besluiten en bepaalt 
in overleg met de secretaris data en plaats van de vergaderingen. 
 

 De secretaris. 
 
 Artikel 3. 
 

De secretaris is belast met alle correspondentie, het bijhouden van het ledenregister, 
het uitschrijven van de vergaderingen en bijeenkomsten, het bijhouden van het archief, 
dat tenminste zeven jaar bewaard moet worden. Hij/zij is verplicht kopie te houden van 
verzonden brieven, zorgt voor het jaarverslag en alle overige werkzaamheden die het 
secretariaat met zich meebrengt. 

 
 De penningmeester. 
 
 Artikel 4. 
 
 Het bestuur beheert en controleert de financiën. 

De penningmeester voert hiertoe een overzichtelijke boekhouding waaruit te allen tijde 
het verloop van de financiën kan blijken, zorgt voor de begroting voor het komend jaar 
en alle overige werkzaamheden die het penningmeesterschap met zich mee brengt. 

 
 Commissarissen 
 
 Artikel 5. 
 

De commissarissen zorgen voor de orde en de goede gang van zaken op het terrein, 
in de haven en alle overige werkzaamheden die het commissariaat met zich 
meebrengt of  aan een commissaris zijn opgedragen.  
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 Lidmaatschap. 
 
 Artikel 6. 
 

Een kandidaat (jeugd) lid meldt zich door middel van een aanvraagformulier op 
voordracht van twee leden bij het bestuur. Na een gesprek met een afvaardiging uit 
het bestuur is hij/zij gedurende veertien dagen aan ballotage onderworpen. 

 
De naam van de kandidaat en de namen van de leden die de kandidaat voordragen 
worden op een daarvoor bestemde lijst geplaatst die wordt opgehangen op het 
publicatiebord in het clubhuis. Bezwaren tegen het aannemen van de kandidaat als 
(aspirant) (jeugd) lid moeten door middel van een ondertekend schrijven bij het bestuur 
worden ingediend. Het bestuur zal onder geheimhouding de gegrondheid van de 
bezwaren onderzoeken en kan de kandidaat vervolgens zonder opgaaf van redenen 
weigeren. Een kandidaat die is geweigerd kan na een jaar nog eenmaal opnieuw 
worden voorgedragen. Een kandidaat is steeds bevoegd zijn kandidatuur in te trekken. 

 
De kandidaat die geballoteerd is wordt toegelaten als aspirant (jeugd)lid. Tegen het 
eind van dit lidmaatschap cf artikel 5 lid 3 van de statuten wordt door het bestuur 
besloten omtrent de toelating als lid of jeugdlid. Betrokkenheid bij de vereniging in de 
meest ruime zin en de mate van onderhoud van een boot kunnen bij de 
besluitvorming betrokken worden. 

 
Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk per post gericht 
aan het adres van de vereniging of aan het adres van de secretaris. 

 
 Ligplaatsen. 
 
 Artikel 7. 
 

Per lid zoals bedoeld in dit artikel wordt slechts een ligplaats verstrekt tenzij een 
tweede vaartuig een bij- of (wedstrijd)boot op de wal is. Het bestuur is steeds bevoegd 
de indeling van de ligplaatsen te wijzigen. 

 
Het recht op een ligplaats waaronder begrepen een walplaats kan worden verstrekt 
aan leden, jeugdleden en aspirant(jeugd)leden en eindigt bij het einde van het 
lidmaatschap,  aan het einde van ieder kalenderjaar met de mogelijkheid van 
stilzwijgende verlenging en  door opzegging door het bestuur. Indien het bestuur 
wenst af te zien van stilzwijgende  verlenging wordt dat zes maanden voor het eind 
van het betreffende kalenderjaar aan de ligplaatshouder schriftelijk medegedeeld. 

 
Het bestuur is bevoegd het recht op een ligplaats op te zeggen bij onvoldoende 
onderhoud en wanneer van de boot onvoldoende gebruik wordt gemaakt. Van 
onvoldoende onderhoud is in ieder geval sprake in geval van ontsiering van de haven 
of het terrein en hierin geen verandering wordt gebracht binnen een maand na 
schriftelijke waarschuwing van het bestuur. Van onvoldoende gebruik is in ieder geval 
sprake indien gedurende twee seizoenen achtereen niet met de boot wordt gevaren. 

 



Huishoudelijk regelement van de WSVR, d.d. 18 november 2015 3 

 Tarieven. 
 
 Artikel 8. 
 
 Tarieven worden door de Algemene Vergadering vastgesteld. 

Het liggeld per jaar bedraagt minimaal de prijs per vierkante meter maal 10 met 
uitzondering van boten tot drie meter, daarvoor bedraagt het liggeld de prijs per 
vierkante meter maal 5. Voor ligplaatsen die na 1 juli van een jaar wordt de helft van 
het jaartarief in rekening gebracht.. 

 
Aspirant Jeugdleden die dat voor hun negende verjaardag worden zijn geen 
entreegeld verschuldigd. 

 
 De tarieven worden gepubliceerd op de website van de vereniging en worden daarmee 
 voor een ieder geacht bekend te zijn. 
 
 Alle geldelijke verplichtingen jegens de vereniging dienen binnen een maand na de 
 factuurdatum voldaan te zijn. Van restitutie kan in geen geval sprake zijn. 
 
 De kascommissie. 
 
 Artikel 9. 
 

De kascommissie voert de financiële controle uit. Indien zij dit noodzakelijk acht kan 
zij, na overleg met het bestuur, de hulp van een accountant inroepen. De 
kascommissie bestaat uit drie leden. Er is een reserve lid. Een lid van de kascommissie 
is na een aaneensluitende zittingsperiode van drie jaar niet aansluitend 
herbenoembaar. 

 
 Algemene bepalingen. 
 
 Artikel 10. 
 

Het stembureau op een Algemene Vergadering wordt gevormd door een door de 
voorzitter aan te wijzen stemgerechtigde leden. Het stembureau beslist omtrent de 
waarde van het stembiljet terstond nadat dit is geopend 

 
De Algemene Vergadering machtigt het bestuur, afgevaardigden en hun 
plaatsvervangers, ter vertegenwoordiging van de vereniging op de vergaderingen 
van het K.N.W.V. te benoemen. Deze afgevaardigden hebben mandaat. De 
afgevaardigden brengen verslag uit in de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

 
Een lid, jeugdlid, aspirant (jeugd)lid en donateur kunnen geen beroep doen op het 
onbekend zijn met statuten en huishoudelijk reglement. Deze zijn op de website van 
de vereniging  geplaatst. 

 
 De clubvlag bestaat uit een groen veld met een wit kruis en in de liggende baan de 
 letters W.S.V.R.. 
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 Parkeren. 
 
 Artikel 11. 
 

Parkeren op het terrein door (aspirant) leden en door het bestuur toegelaten donateurs 
is toegestaan op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur op de daartoe door het 
bestuur aangewezen plaatsen. 

 
 Eén plaats is op werkdagen van 15.30 tot einde van de bardienst bestemd voor de 
 barvrijwilliger. 
 Het is toegestaan een auto op het terrein te plaatsen gedurende laden en lossen. 
 Leden die overnachten op de boot in de haven mogen op de daartoe door het bestuur 
 aangewezen plaatsen parkeren van 19.00 uur tot 10.00 uur de volgende dag. 

Bezitters van auto’s die op het terrein geparkeerd zijn dienen op het terrein aanwezig 
te zijn. 

 De aanwijzingen van de havenmeester moeten worden opgevolgd. Van deze regeling 
 kan door de havenmeester worden afgeweken. 
 (aspirant) Leden en donateurs die in het bezit zijn van een parkeerpas voor het gebied 
 waar het Langepad onder valt  mogen niet op het terrein parkeren. 
 
 Te allen tijde geldt: Vol is vol. 
 
 Parkeren op het terrein is voor eigen risico. 
 Het hellingen mag in geen geval door geparkeerde auto’s gehinderd worden. Ook 
 hulpdiensten mogen geen hinder ondervinden van geparkeerde auto’s 
 
 De vlet. 
 
 Artikel 12. 
 

Er bestaat een vlet commissie. De vlet mag alleen bestuurd worden door leden die 
door  die commissie na een proefvaart en instructie en na goedkeuring in het bezit 
zijn gesteld van een certificaat. Zonder toestemming van een lid van de commissie 
kan met de vlet niet gevaren worden. 

 
 Het meerjarig-onderhoudsplan MOP. 
 
 Artikel 13. 
 
 Er is een MOP commissie. Deze commissie presenteert in overleg met het bestuur 
 jaarlijks in de jaarvergadering een actueel MOP als onderdeel van de 
 begrotingsvoorstellen. 

 
 
 
 
 
 



Huishoudelijk regelement van de WSVR, d.d. 18 november 2015 5 

Geboden en verboden. 

 
 Artikel 14. 
 

• Ligplaatsen, kasten enz. mogen niet onderling worden overgedragen. Het is niet 
toegestaan een andere ligplaats of plaats op de wal in te nemen dan door het 
bestuur aangewezen. 

• De boten dienen deugdelijk gemeerd te liggen. Boten langdurig afmeren voor het 
clubhuis is niet toegestaan zonder goedkeuring van het bestuur 

• Zeilen in de haven is verboden. 
• Het is verboden op de steigers voorwerpen neer te leggen of daaraan te 

bevestigen of daarop werkzaamheden te verrichten, die schade kunnen 
veroorzaken of hinderlijk zijn voor het vrije verkeer of op eigen initiatief 
veranderingen aan de steigers aan te brengen. 

• Men is verplicht de eigendommen van de vereniging met beleid te gebruiken en 
op te bergen. De helling en de hellingwagens mogen niet geblokkeerd worden. 

• Privé eigendommen moeten worden opgeborgen op de daartoe bestemde 
plaatsen. 

• Het is ten strengste verboden benzine of andere licht ontvlambare stoffen, 
motoren en kooktoestellen in het clubhuis of in de kasten te bewaren. Ook is het 
verboden in het clubhuis werkzaamheden te verrichten zoals het repareren of 
schilderen van vaartuigen. 

• Boten dienen in redelijke staat van onderhoud te worden gehouden. 
• Boten en trailers met en plaats op de wal dienen voorzien te zijn van een door het 

bestuur te verstrekken nummersticker. 
• Trailers bestemd voor boten die een ligplaats in het water hebben dienen van 1 

mei t/m 15 oktober van het terrein verwijderd te zijn. 
Afval waaronder chemisch afval dient steeds zo spoedig als mogelijk via de 
daartoe bestemde plaatsen te worden afgevoerd. 

• Een ieder met een ligplaats in het water of een plaats op de wal dient er voor te 
zorgen dat het betreffende vaartuig ook al is het niet zijn eigendom adequaat 
(minimaal wa) verzekerd is. Op verzoek van het bestuur dient een bewijsstuk 
hiervan te worden getoond. 

• Ieder (jeugd)lid en ieder aspirant(jeugd)lid van 15 jaar of ouder is verplicht alle 
voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de vereniging te verrichten. Deze 
verplichting geldt niet indien aannemelijk wordt gemaakt dat in het lopende 
kalenderjaar 15 uur aan deze werkzaamheden is besteed. Het zonder opgaaf van 
gegronde redenen niet voldoen aan een oproep namens het bestuur voor het 
verrichten van werkzaamheden kan leiden tot het in rekening brengen van een 
boete waarvan de hoogte door de Algemene Vergadering wordt bepaald. 

• De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade hoe dan ook 
veroorzaakt aan personen, vaartuigen en andere eigendommen die zich op het 
terrein of in het water bevinden. 

• Het wassen van auto’s op het terrein is verboden. 
• Honden op het terrein moeten aangelijnd zijn.  

 
 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 
 
 Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 18 november 2015. 
 

 


