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                       Statuten 

 

Heden de vijfentwintigste juli negentienhonderd zevenennegentig, verschenen voor mij,Mr 

Bernhard Pieter van Riessen, notaris ter standplaats Den Helder:  

1.  de heer FREDDY MEIJNEN, geboren te Wieringerwaard op vijftien november negentienhonderd    

drieënveertig, rijksambtenaar, (nationaal paspoort nummer N19010507), gehuwd, wonende te 1781 

CJ Den-Helder, Bassingracht 119; en 

2. de heer GERARD VAN EGTEN, geboren te Amersfoort op zestien januari negentienhonderd 

vierenvijftig, medewerker personeelszaken, (Europese identiteitskaart nummer: T07315378), 

gehuwd, wonende te 1781 CK Den Helder, Bassingracht 147;te dezen handelend respectievelijk als 

voorzitter en secretaris van de te Den Helder gevestigde vereniging: WATERSPORTVERENIGING 

"ONRUST", gevestigd te Den Helder- (feitelijk gevestigd Bassingracht 190, 1781 CK Den-Helder), 

ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland te 

Alkmaar onder nummer 634236., hierna te noemen: de vereniging. en als zodanig deze vereniging 

rechtsgeldig vertegenwoordigende. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: dat de 

vereniging is opgericht te Den Helder op drieëntwintig maart negentienhonderd achtenzeventig -  

dat de statuten van de vereniging op schrift zijn gesteld bij notariële akte op    



drieëntwintig maart negentienhonderd achtenzeventig verleden voor een plaatsvervanger van Mr 

A.M. Schenk. notaris ter standplaats Den Helder;dat de statuten van de vereniging werden 

gewijzigd bij akte van rectificatie op vier november negentienhonderd drieënnegentig verleden 

voor notaris Mr B.P. van Riessen voornoemd; dat de statuten nadien niet zijn gewijzigd; dat in 

de ledenvergadering van de vereniging, gehouden te Den Helder op eenentwintig maart 

negentienhonderd zevenennegentig op statutair juiste wijze is besloten tot wijziging van de 

statuten, zoals hierna volgt; dat een uittreksel van de notulen van bedoelde vergadering aan 

deze akte zijn gehecht; dat ingevolge het vorenstaande de statuten der vereniging worden 

gewijzigd als volgt: ------------ 

 ------------------------------ NAAM EN DUUR-------------------- 

Artikel 1.--------------------------------------------- 

De vereniging draagt de naam "Watersportvereniging Onrust" en is gevestigd in de gemeente Den 

Helder. Zij is opgericht op drieëntwintig maart negentienhonderd achtenzeventig en voor 

onbepaalde tijd aangegaan.- 

 ------------------------------- DOEL--------------------------- 

Artikel 2.--------------------------------------------- 

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport. Zij 

tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

1. het aanbrengen en in standhouden van de nodige accommodaties; 

2. het beleggen van vergaderingen en bijeen komsten, het houden van cursussen en lezingen; 

3. het organiseren van wedstrijden en andere evenementen; 

4. het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel 

nastreven; 

5. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 --------------------LEDEN EN BEGUNSTIGERS-------- ,------------ 

Artikel 3.--------------------------------------------- 

1. De vereniging kent leden, ereleden en begunstigers. 

2. Leden van de vereniging zijn personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en 

die toegelaten zijn als lid van de vereniging. 

3. Voor zover de rechten en plichten van leden niet uit deze statuten blijken, zijn zij       

vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement, in het Havenreglement  en in het 

Clubgebouwreglement. 

4. Begunstigers zijn personen, die de vereniging geldelijk steunen. 

 ---------------------------- LIDMAATSCHAP---------------------- 

Artikel 4. --------------------------------------------- 

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden volgens een in het Huishoudelijk 

Reglement vastgelegde procedure. Tegen weigering tot toelating staat beroep open op de 

Algemene_Ledenvergadering. 

2. Het lidmaatschap vangt aan terstond na toelating door het bestuur dan wel na een daartoe 

strekkend- besluit van de Algemene Vergadering en betaling van een entreegeld en de eerste 

jaarlijkse contributie.  

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en eindigt door:  

    a. overlijden van het lid;---------------------------------------------------------------- 

    b. opzegging door het lid;---------------------------------------------------------------- 

    c. opzegging namens de vereniging door het bestuur;------------------------------------- 

    d. ontzetting door de Algemene Ledenvergadering. 

4.  Uitsluitend in geval van overlijden van het lid kan de overlevende levenspartner, of, bij 

gebreke daarvan, een erfgenaam, die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, het bestuur-

verzoeken, het lidmaatschap van de overledene voort te zetten 

5.  Opzegging door het lid aan het bestuur kan te allen tijde schriftelijk geschieden met een-



opzegtermijn van vier weken.---------------------- 

6.  De wijze van opzegging casu quo ontzetting door de vereniging wordt geregeld in het 

Huishoudelijk Reglement.---------------------------------------- 

7.  Indien het lidmaatschap eindigt in de lopen van een verenigingsjaar, blijft de contributie 

voor het gehele jaar verschuldigd.------------------------- 

8.  Met de beêindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten en plichten van een lid, 

met uitzondering van het bepaalde in het vorige lid. – 

9.  Het bestuur is bevoegd een tijdelijke ledenstop in te voeren.----------------------------- 

 -------------------------------- BESTUUR----------------------- 

Artikel 5.--------------------------------------------- 

1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen aantal 

van tenminste vijf personen, die door de Algemene  Ledenvergadering worden benoemd uit de 

leden.----- 

2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één 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/tiende van het totaal aantal ingeschreven leden. Een voordracht 

door de hiervoor genoemde leden moet uiterlijk twee dagen voor de aanvang van de Algemene 

Ledenvergadering, waarin bestuursleden worden benoemd, schriftelijk bij het bestuur worden 

ingediend. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproep tot de Algemene Ledenvergadering 

mede vermeld._---------- 

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 

twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene 

Ledenvergadering.----------------- 

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Ledenvergadering overeenkomstig het---

voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene 

Ledenvergadering vrij in de keus. ----------------- 

5.  Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten 

door stemming - - - - -.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' - - - - - - - - - - - -- - - 

- 

 ------------------------- EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP----------- 

Artikel 6.--------------------------------------------- 

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of---

geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot-----

ontslag, eindigt bij 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. -------- 

3. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het-

rooster de plaats van zijn voorganger in.--------- 

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:---------- 

   a. door het eindigen van het lidmaatschap der vereniging;-----------------_._-------------- 

   b. door bedanken op grond van ernstige persoonlijke omstandigheden.----------------- 

 -------------------------- BESTUURSFUNCTIES-------------------- 

Artikel 7. ------------------------------------ "---_----------- 

1. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvengadering in functie gekozen. Het bestuur wijst 

uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. Deze laatsten 

vormen met de voorzitter 'het Dagelijks Bestuur. Het bestuur kan voor de voorzitter, 

secretaris en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Bestuursleden, 

niet behorend tot het Dagelijks Bestuur, kunnen meer dan één functie bekleden.---- 

2. Het bestuur vergadert zo vaak als het haar goeddunkt.-------------------------------------- 

3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door. de secretaris notulen 

opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijkedaarvan worden ondertekend 



door de voorzitter en de secretaris. In afwijking van hetgeen de wet- dienaangaande bepaalt, 

is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet 

beslissend.------------------  

   ---------------------BESTUURSTAKEN------------------- 

Artikel 8.--------------------------------------------- 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de-

vereniging en met het handhaven van deze statuten- en de op grond van deze statuten 

vastgestelde Reglementen.----------------------------- 

2. Indien het aantal bestuursleden onder de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het 

is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Leden vergadering te beleggen waarin de 

voorziening in de open plaats of 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 zijn benoemd.------------------------- 

4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd 

tot:---- 

   a.  het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van      

registergoederen; 

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt 

verleend; 

 

c. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een 

aan de vereniging verleend bankkrediet;---------- 

     

    d. het aangaan van verbintenissen en het sluiten van contracten welke de vereniging langer       

dan een jaar binden. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan slechts door de vereniging--  

beroep worden gedaan. ------------------------ 

 

5. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor  

besluiten tot aankopen van een roerende zaak waarvan de waarde een in het Huishoudelijk 

Reglement vast te stellen bedrag te boven gaat.Op het ontbreken van deze goedkeuring kan 

slechts door de vereniging beroep worden 'gedaan.---------- 

 

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten 

rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de 

voorzitter, tezamen met een ander bestuurslid.- 

 ----------------------- ALGEMENE LEDENVERGADERING------------- 

Artikel 9._------------------------------------- 

1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 

door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.----------------------------------- 

2. Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene 

Ledenvergadering gehouden. In deze Algemene Ledenvergadering komen onder meer aan de orde:---- 

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 15 lid 3 en het 

verslag van de in lid 3 van dit artikel omschreven financiële commissie;------------- 

    b. de begroting van het lopende verenigingsjaar;---------------------------------------- 

    c  de benoeming van bestuursleden;------------------------------------------------------- 

    d.  voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de --------      

vergadering. --------------------------------- 

3. In het najaar, uiterlijk twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar, zal een 

tweede Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Deze vergadering benoemt uit de leden een 

financiële commissie van ten minste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het 

bestuur. Indien wenselijk kan deze commissie zich door een deskundige doen bijstaan. De 

commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de volgende 

Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. ----------------- 

4. Naast de in dit artikel, leden 2 en 3 genoemde vergaderingen kunnen meerdere Algemene------  

Ledenvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls  het bestuur dit wenselijk oordeelt.---------- 

5. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek met opgave van redenen, van tenminste 

een/tiende van het totaal aantal ingeschreven leden, verplicht tot het bijeenroepen van een 

Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan drie weken. Indien aan dit 

verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die 



bijeenroeping overgaan.--- 

6. 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. Bij de 

notulen zal een "presentielijst" als genoemd in artikel 10 lid la gevoegd worden.------ 

 - - -.- - - - - - - - TOEGANG - - - - - - - - - - -  

Artikel 10.--------------------------------------------  

1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden, ereleden en begunstigers van de 

vereniging. Op de vergadering moet een presentielijst circuleren, waarop door alle leden word_ 

getekend bij aanvang van de vergadering. Behoudens tot een vergadering genoemd in het-------

Huishoudelijk Reglement artikel 3 lid c hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden 

geen toegang.------------------------------------------ 

2. Over toelating van andere dan in het vorige lid bedoelde personen beslist het bestuur.-----  

3. Ieder lid dat niet geschorst is heeft een stem.--- 

4. Een lid kan zijn stem door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander lid laten uitbrengen.-

Een gemachtigde kan niet meer dan één lid vertegenwoordigen.-------------------------------- 

---VOORZITTERSCHAP-------- 

Artikel 11.-------------------------------------------- 

De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn 

plaatsvervanger. Ontbreken beiden, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur 

aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 

voorzien, dan voorziel de vergadering daarin zelf. ----- 

 -------------------- BIJEENROEPING --------- ,------------------ 

Artikel 12.-------------------------------------------- 

1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur. De oproeping 

geschiedt schriftelijk aan het adres van de leden en ereleden volgens het ledenregister 

bedoeld in artikel 1 sub c van het Huishoudelijk Reglement met inachtneming van een termijn 

van tenminste veertien dagen.----------------------------------- 

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

artikel 13.--------------------------------------- 

-----------------BESLUITVORMING--------------------- 

Artikel 13.-------------------------------------------- 

1. Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de 

vergadering een besluit is genomen, is beslissend, voor zover gestemd werd over een niet 

schriftelijk vastgelegd voorstel.----------------------------------------- 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid uitgesproken 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 lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. ----------------------------------------- 

3. Tenzij de statuten, de wet of de reglementen anders bepalen, worden 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 der stemmen op zich 

heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en op 

één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is diegene gekozen, die 

bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien 

bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.-----------------------------------

----------- 

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

voorstel verworpen.------------------------------- 



7. Indien over een voorstel geen stemming wordt verlangd, wordt het geacht te zijn 

aangenomen.---- 

8. Alle stemmingen behoudens over personen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één der leden zulks vóór de stemming verlangt. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij 

acclamatie is mogelijk, tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.------------ 

 --------------------------- GELDMIDDELEN----------------------- 

Artikel 14.--------------------------------------------  

1. Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse geldelijke bijdrage, die door de----

Algemene Ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe op voorstel van het 

bestuur in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Begunstigers 

betalen jaarlijks minimaal het vastgestelde bedrag volgens het Huishoudelijk Reglement.------- 

2. Overige inkomsten worden verkregen uit entreegelden, havengelden, giften, schenkingen, ----

subsidies, rente-opbrengsten en uit andere hoofde. Het bestuur is bevoegd in bijzondere 

gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing tot het betalen van een bijdrage te verlenen. Een 

dergelijke ontheffing geldt te allen tijde met betrekking tot ereleden. ---------------------- 

4. Zodra de inkomsten de uitgaven overtreffen, kan een reservefonds worden gevormd. --------- 

 ------------------------------- JAARVERSLAG-------------------- 

Artikel 15. -------------------------------------------- 

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.---------------.- 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der vereniging zodanige aantekeningen te 

houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.------- 

3. Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering binnen vier maanden na afloop van het--

verenigingsjaar, 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. Het bestuur is verplicht aan de commissie, benoemd volgens artikel 9.3, 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.----- 

 ---------------------------- STATUTENWIJZIGING----------------- 

Artikel 16.--------------------------------------------  

1. In de statuten van de vereniging kan geen- verandering worden gebracht dan door een besluit 

van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar----------

wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld. Deze wijzigingen worden bij de--------

oproeping woordelijk vermeld.--------------------- 

2. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel-tot 

statutenwijziging hebben gedaan moeten bovendien tenminste acht dagen voor de dag van de-

vergadering een afschrift met dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging 

woordelijk is opgenomen, in het clubgebouw van de vereniging voor de leden ter inzage leggen 

tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. ------ 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde 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.-------------------

----------- 

 ---------------------------- REGLEMENTEN----------------------- 

Artikel 17.-------------------------------------------- 

1. De Algemene Ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur bij reglementen andere regels 

stellen met betrekking tot alle gewenste onderwerpen voor zover deze niet in strijd zijn met 

deze statuten of met de wet.------------------------------------ 

2. Deze reglementen luiden ten tijde van het verlijden van deze statuten:---------------------      

 



a. Huishoudelijk Reglement, bevattende nadere regels met betrekking tot het lidmaatschap,de 

contributie, het dagelijks bestuur, de bestuursvergadering, de stemming, de commissies en 

voorts alle andere algemene onderwerpen welke nadere regeling behoeven zulks naar het oordeel 

van de Algemene Ledenvergadering.------------------------------------------------------------- 

 

 b. Havenreglement, bevattende nadere regels omtrent de ligplaats, de huur van ligplaatsen, 

vergoeding voor gebruik van water en elektra en in het algemeen de rechten en plichten 

verbonden aan het lidmaatschap met betrekking tot een correct gedrag als lid en als 

gezagvoerder van een afmerend, ontmerend dan wel afgemeerd vaartuig en het beheer van de haven 

als geheel alsmede taken en bevoegdheden van de havencommissaris.---------------------------- 

  c. Clubgebouwreglement, bevattende regels met betrekking tot het beheer en het gebruik van- 

     het clubgebouw in de ruimste zin des woords.---------- 

 -------------------------------- ONTBINDING-------------------- 

Artikel 18.-------------------------------------------- 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. ----- 

Een besluit tot ontbinding behoeft de procedure welke is vereist voor statutenwijziging in 

artikel 16 van deze statuten.----------------------------- 

2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de Algemene Ledenvergadering te 

bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der vereniging, tenzij de 

Algemene Ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, één en ander met 

inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald. ---------------- 

 ------------------------------- SLOTBEPALING------------------- 

Artikel 19.-------------------------------------------- 

1. In alle gevallen, waarin deze statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het 

bestuur.--- 

2. Aan alle leden, ereleden en begunstigers van de vereniging wordt een exemplaar van de 

statuten en reglementen verstrekt. Ter uitvoering dezer wordt domicilie gekozen ten-------

kantore van de bewaarder dezer minuut. De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de--------

identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de 

hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.----------------------

Waarvan AKTE in minuut is opgemaakt en verleden te Den Helder op de datum in het hoofd dezer 

akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben 

dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en opvolledige 

voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door 

de- comparanten en mij, notaris, ondertekend.UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WSV “ONRUST” INGEVOLGE ART 17 VAN DE STATUTEN 

Art. 1                      Leden, ereleden en begunstigers 

De vereniging kent: leden, ereleden en begunstigers: 

A. Ereleden zijn zij , die op voordracht van het Bestuur of de Algemene Vergadering als zodanig door de 

Algemene Vergadering zijn benoemd wegens hun verdienste voor de Vereniging ofwel wegens het feit 

dat zij zich ten opzichte van het doel dat de Vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben 

gemaakt. 

Het voorstel hiertoe moet bij schriftelijke stemming in een algemene ledenvergadering met ten minste 

negen/tiende (9/10) der uitgebrachte geldige stemmen worden goedgekeurd. 

B. Begunstigers zijn zij , die zich bereid verklaard hebben de Vereniging financieel te steunen met 

tenminste een door de Algemene Vergadering vast te stellen minimum bedrag. 

C. Het bestuur houdt een Register bij waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden en 

begunstigers zijn vermeld met hun datum van intrede, respectievelijk van de aanvang van hun 

begunstiging.  

 

Terug naar inhoudsopgave 

Art 2.     Toelating als lid van de vereniging 

A. Om lid te worden van de Vereniging dient men zich schriftelijk op te geven bij de secretaris van het 

Bestuur onder opgaven van naam, voornamen, geboortedatum en adres. Op verzoek van de secretaris 

dient een geldig legitimatiebewijs te worden overlegd. 

B. Zo er geen sprake is van een ledenstop , bevestigd de secretaris deze opgave terstond schriftelijk 

onder gelijktijdige toezending van een exemplaar van Statuten en dit reglement. 

C. De secretaris brengt de zich aldus opgevende personen op een lijst, welke duidelijk op het 

mededelingenbord van de Vereniging wordt opgehangen. 

D. Binnen 4 weken na bovenstaande publicatie hebben leden het  recht schriftelijk en gemotiveerd 

bezwaren in te brengen tegen verwerving van het lidmaatschap door de vermelde personen aan de 

secretaris van het bestuur. 

E. Indien van bezwaar tegen het lidmaatschap niet genoegzaam is gebleken, besluit het Bestuur in zijn 

eerstvolgende vergadering tot het verlenen van het lidmaatschap. 

F. De aldus als lid van de Vereniging toegelaten persoon ontvangt hiervan vanwege het Bestuur een 

bevestiging, waarna zijn lidmaatschap aanvangt behoudens voldoening door hem van zijn contributie 

voor het lopende verenigingsjaar en een door het Bestuur vast te stellen entreegeld. 

G. Voor de echtgenote en kinderen van een overleden lid geldt geen ledenstop of ballotage. Een 

eenvoudige opgave wordt gevolgd door toelating door het Bestuur. 

H. Een opgave tot het donateurschap vereist uitsluitend een schriftelijk verzoek aan de secretaris van het 

Betstuur. Aanvaarding hiervan kan slechts op zeer gewichtige gronden worden geweigerd. 

 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Art 3.   Einde van het lidmaatschap door opzegging c.q. ontzetting door de vereniging 

A. Beëindiging van het lidmaatschap door opzegging zijdens de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer 

een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn 



verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

 

Opzegging door het Bestuur namens de Vereniging kan te allen tijde geschieden met inachtneming 

van een termijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien 

van de Vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren. 

 

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging wordt betrokkene terstond 

per aangetekende brief in kennis gesteld onder opgave van redenen Aan de betrokkene staat binnen 

een maand na ontvangst van deze kennisgeving beroep open op de Algemene Ledenvergadering. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

B. Beëindiging van het lidmaatschap door ontzetting. Deze kan alleen uitgesproken worden wanneer een 

lid in strijd met de Statuten, Reglementen of Besluiten van de Vereniging handelt of de Vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt. 

C. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Algemene vergadering, door middel van een 

schriftelijke stemming, met tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Betrokkene heeft toegang tot deze vergadering en wordt van een voorgenomen besluit tot ontzetting 

tijdig bij aangetekende brief in kennis gesteld. Vanaf de dag van ontvangst van deze brief is het lid 

geschorst. 

D. Opzegging van, respectievelijk ontzetting uit het lidmaatschap kunnen worden gestuit door voldoening 

door het lid aan zijn verplichtingen respectievelijk door het terstond staken van de handelingen welke 

aanleiding tot de ontzetting waren en onder aanbieding van excuses aan het bestuur. 

 

Terug naar inhoudsopgave 

Art. 4    Rechten van leden 

A. Leden en ereleden van de Vereniging hebben alleen de rechten welke hun krachtens de Statuten en 

Reglementen zijn toegekend. 

B. Recht tot toegang tot de etablissementen van de Vereniging, introductie, het voeren van de 

verenigingswimpel, het bijwonen van Ledenvergaderingen en andere evenementen van de Vereniging 

hebben alle leden, ereleden en donateurs. 

C. Het actieve en passieve kiesrecht en de bevoegdheid tot het uitbrengen van een stem in de 

Ledenvergadering hebben alleen de leden. 

D. Eveneens hebben alleen leden het recht op een ligplaats voor hun vaartuig e.e.a. voor zover daartoe 

een plaats beschikbaar is en dan uitsluitend volgens de regels van het Havenreglement. 

E. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten als voorzien in dit artikel definitief. 

Gedurende de periode van schorsing als voorzien in het vorige Artikel is een lid ontheven van al zijn 

rechten. 

Terug naar inhoudsopgave 

Art. 5    Plichten van leden, ereleden en begunstigers 



A. Benevens de verplichting tot betaling van een contributie en entreegeld zoals in de Statuten en 

Reglement voorzien, hebben alle leden de verplichting de voorschriften van de Statuten en de – 

ingevolge Art. 17 van de statutenvastgestelde – Reglementen stipt na te volgen. 

B. Leden ereleden en donateurs zijn verplicht, ingeval van verhuizing hun nieuwe adres terstond aan het 

Bestuur kenbaar te maken. In geval van langdurig verblijf buitenslands dienen leden tevoren met het 

Bestuur te regelen, op welke wijze de contributiebetaling tijdens hun afwezigheid zal geschieden. 

C. In het kader van de zelfwerkzaamheid door alle leden kan het bestuur leden aanwijzen voor het 

verrichten van taken op het gebied van het verzorgen van de etablissementen in de ruimste zin van 

het woord. 

D. Van deze aanwijzing zijn uitgezonderd de leden van het Bestuur alsmede die leden, die tevoren aan 

het Bestuur hebben kenbaar gemaakt, langdurig buitenslands te zullen zijn alsmede geschorste leden. 

E. Behoudens in bijzondere gevallen, door het Bestuur te bepalen, staat tegenover het verplicht of 

vrijwillig vervullen van plichten jegens de vereniging geen geldelijke vergoeding. 

 

Terug naar inhoudsopgave 

Art. 6    Contributiebetaling en verzuim 

Jaarlijks voor 1 Juni wordt voor het lopende verenigingsjaar aan alle leden door de penningmeester een 

contributienota en indien van toepassing liggeld en nota elektriciteit gezonden, welke binnen een maand dient 

te worden voldaan. 

Een lid dat per 1 augustus volgend op de factuurdatum zijn contributie nog niet heeft voldaan, is zonder 

aanmaning van rechtswege in verzuim en komt voor opzegging ingevolge Art. 3 van de Reglementen in 

aanmerking, tenzij hij voor 1 September van hetzelfde jaar alsnog betaald met inachtneming van interest ad 

10% ingaande 1 Augustus dan wel uiterlijk op 1 December van hetzelfde jaar aantoont, dat hij om redenen 

buiten zijn wil niet tijdig aan zijn verplichtingen kon voldoen. 

 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Art.7    Bestuursvergaderingen 

A. De voorzitter is bevoegd tot het bijeenroepen van het Bestuur met inachtneming van een termijn van 

tenminste 1 week. Hij is daartoe verplicht indien tenminste 3 bestuursleden hem daartoe verzoeken. 

Besluiten kunnen in deze vergadering worden genomen met eenvoudige meerderheid, bij 

aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal op dat ogenblik functioneel aanwezige 

bestuursleden.  

B. Besluiten genomen door het Dagelijks Bestuur, welke de belangen van de Vereniging raken, dienen in 

de eerst volgende Bestuursvergadering te worden bekrachtigd. 

 

Terug naar inhoudsopgave 

Art. 8     Bestuursmandaat bij aankoop van roerende goederen 

Het bedrag, genoemd in Art. 8 lid 5 van de Statuten bedraagt € 5000,00 

Art. 9      Bestuurscommissies 



A. Commissies, zoals bedoeld in Art.8 van de Statuten, worden door het Bestuur benoemd uit de leden 

en donateurs op basis van vrijwilligheid, ter zake van elk door het Bestuur nodig geacht terrein. Leden 

van deze Commissies vervullen hun taak naar beste weten en onder verantwoording aan en 

verantwoordelijk aan het Bestuur. Zij worden voor een periode van tenminste 1 en ten hoogste 2 jaar 

benoemd. Tussentijds kunnen de aldus benoemden zich niet aan hun benoeming onttrekken, tenzij op 

grond van zeer gewichtige redenen. Indien gewenst zijn zij herbenoembaar voor ten hoogste nog een 

periode van 2 jaar. 

B. Van elke Commissie, met uitzondering van de financiële, is een bestuurslid Voorzitter. 

C. Commissies wier taak is volbracht , dienen terstond door het Bestuur te worden opgeheven. 

D. Gedurende de periode van schorsing, genoemd in Art. 3 van dit Reglement , is een lid ontheven van 

zijn functie in een commissie. 

Terug naar inhoudsopgave 

Art. 10      Klachten en geschillen 

A. Klachten van leden en geschillen van leden met betrekking toto de belangen van de Vereniging 

worden voorgelegd aan het Bestuur. Over geschillen met het Bestuur zelf beslist alleen en in hoogste 

instantie de Algemene Ledenvergadering. 

B. Leden, die menen met het Bestuur een geschil te hebben over de toepassing van de Statuten of 

Reglementen, kunnen dit voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Zij dienen hun geschade 

belang te bewijzen. Zolang de vergadering niet over hun geschil heeft geoordeeld, gedragen zij zich 

naar het oordeel van het Bestuur. 

Terug naar inhoudsopgave 

Art. 11     Aansprakelijkheid 

Voor schade aan personen of zaken van leden, ereleden en/of donateurs, hoe dan ook ontstaan tijdens hun 

aanwezigheid op de terreinen van de Vereniging en toegebracht door zaken, toebehorende aan de Vereniging 

dan wel door functionarissen van de vereniging is deze, behoudens in gevallen van grove schuld of 

onachtzaamheid van het Bestuur zelve, nimmer aansprakelijk. 

 

Havenreglement van de Watersportvereniging, “Onrust” strekkende tot uitvoering van Art. 17 van de 

Statuten 

Art. 1     Jachthavenexploitatie 

A. De watersportvereniging “Onrust” exploiteert een jachthaven met steigers, meerpalen en 

aanhorigheden, waaronder een vlot, en een milieu depot voor afgifte van afval. 

Elke ligplaatshouder kan een elektra aansluiting aanvragen met eigen bemetering en een slot. De borg 

bedraagt €50. Bij opzeggen van de aansluiting en het inleveren van het slot met 2 sleutels wordt de 

borg min het elektra verbruik terug gestort.  

B. Op de najaarsvergadering wordt de Kwh-prijs voor het komende jaar vastgesteld. De inning van het 

verbruik is geregeld in art.6 van het huishoudelijk reglement. 

Terug naar inhoudsopgave 



Art. 2     Havencommissie 

A. Er is een Havencommissie, als zodanig benoemd door het Bestuur van de Vereniging op grond van art. 

8 van de Statuten. Deze commissie bestaat uit de Havencommissaris, tevens lid van het Bestuur van 

de Vereniging, en nog 1 of meer commissie leden. De handhaving van de bijzondere artikelen van dit 

reglement is opgedragen aan: 

de Havencommissie : artikelen 3, 8, 12 en 14; 

de Ligplaatscommissie : artikelen 4, 5, 6, 7, 9, 10 en 11 . 

B. De Havencommissie houdt toezicht op de jachthaven, het onderhoud daarvan en het gebruik daarvan 

door leden, gasten en bezoekers, zulks in de ruimste zin des woords. De Havencommissie is het 

hoogste gezag in zaken, het gebruik van de jachthaven betreffende, maar is over zijn handelen en/of 

nalaten verantwoording schuldig aan het Bestuur van de Vereniging. 

C. De Havencommissie verdeelt zijn taken naar eigen goeddunken met inachtneming van het hieronder 

nader geregelde. 

Terug naar inhoudsopgave 

Art. 3    Ligplaatscommissie 

A. Er is een Ligplaatscommissie, als zodanig benoemd door het Betuur van de vereniging op grond van 

Art.8 van de Statuten. Deze commissie bestaat uit de Ligplaatscommissaris , tevens lid van het 

Bestuur, een Havenmeester en nog 2 commissieleden. 

B. De Ligplaatscommissie deelt de ligplaatsen in en is in de ruimste zin des woords verantwoordelijk voor 

de uitvoering van het ligplaatsbeleid van de Vereniging. 

C. De Ligplaatscommissie verdeelt zijn taken naar eigen goeddunken met inachtneming van het 

hieronder nader geregelde. 

Terug naar inhoudsopgave 

Art. 4     Bouw en inrichting 

A. In de bouw van de jachthaven   of de wijze van exploitatie zal geen verandering worden aangebracht 

dan met toestemming van de algemene ledenvergadering. 

B. Voorstellen daartoe kunnen door de Havencommissaris of schriftelijk door ten minste 10 leden van de 

Vereniging aan het Bestuur worden gedaan, dat gehouden is deze voorstellen op de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering ter sprake te brengen. 

Art. 5     Recht op ligplaats 

De huurders van de vaste ligplaatsen zijn leden van de watersportvereniging “Onrust” genoemd in artikel 3 van 

de Statuten. Zij kunnen hun rechten,  behoudens bij overlijden,  niet aan derden overdragen. 

 Terug naar inhoudsopgave 

Art.6      Vaste ligplaats 

A. Tot het verkrijgen van een vaste ligplaats in de haven of op het terrein van de vereniging moet men 

zich wenden tot 1 der commissarissen, die na akkoordbevinding door het Bestuur gerechtigd is een 

ligplaats aan te wijzen. 



B. De ligplaatsen worden per jaar verhuurd en wel van 1 juni tot en met 31 mei. 

C. Indien men voor 1 mei bij het secretariaat geen schriftelijke opzegging heeft gedaan wordt de huur 

van een ligplaats geacht weer voor een jaar te zijn ingegaan. 

D. Indien de huurder van een ligplaats overgaat tot aanschaf van een ander vaartuig dan moet deze 

contact opnemen met de Ligplaatscommissaris teneinde de mogelijkheid van inpassing van dat 

vaartuig te bekijken. 

E. De Ligplaatscommissaris is bevoegd wijzigingen in de aanwijzing van de ligplaatsen aan te brengen. 

F. Op of bij de ligplaats mogen geen bijboten of andere kleine boten worden afgemeerd. Voor het bassin 

kan door de havenmeester ontheffing worden verleend. 

G. De eigenaar van een vaartuig, dat in de haven ligplaats heeft, is verplicht te zorgen dat zijn of haar 

schip in goede staat verkeert en deugdelijk ligt afgemeerd. Tevens is hij verplicht zijn steiger schoon te 

houden. 

Terug naar inhoudsopgave 

Art. 7       Tijdelijke ligplaats – passantensteiger 

A. Ieder die geen vaste ligplaats heeft, is verplicht zich bij aankomst ten spoedigste naar de 

Havenmeester te begeven ten einde van deze toestemming tot verblijf in de haven en een tijdelijke 

ligplaats aangewezen te krijgen. 

B. Leden zonder vaste ligplaats kunnen, voor zover er in de haven ruimte beschikbaar is, hun vaartuig 

gedurende 3 dagen per jaar,  gratis in de haven afmeren. Na deze 3 dagen zal liggeld worden geheven 

volgens het geldende tarief. 

C. Over de te nemen maatregelen voor vaartuigen die langer dan een maand in de haven verblijven 

beslist het bestuur op voordracht van de Ligplaatscommissaris. 

D. Een zwever die tijdelijk een ligplaats heeft gekregen is verplicht bij aanvraag een foto van zijn boot en 

de bijbehorende verzekeringspapieren te overleggen. Tevens is hij verplicht vooruit te betalen aan de 

penningmeester. 

Terug naar inhoudsopgave 

Art. 8    Liggeld – kosten 

A. De liggelden van de vaste ligplaatsen en van de passantensteigers worden door de algemene 

vergadering vastgesteld. 

B. De liggelden voor de vaste ligplaatsen moeten voor 1 juni, bij vooruitbetaling worden voldaan door 

overschrijving op postrekening 5629557 ten name van de penningmeester watersportvereniging 

“Onrust”. 

C. Een lid, dat per 1 Augustus volgende op de factuurdatum zijn liggeld nog niet heeft voldaan, is zonder 

aanmaning van rechtswege in verzuim en komt voor opzegging ingevolge art. 3 van het Huishoudelijk 

Reglement in aanmerking, tenzij hij voor 1 September van hetzelfde jaar alsnog betaald met 

inachtneming van interest ad 10% ingaande 1 Augustus dan wel uiterlijk op 1 December van hetzelfde 

jaar aantoont, dat hij om redenen buiten zijn wil niet tijdig aan zijn verplichtingen kon voldoen. 



D. Restitutie van geheven liggelden zal bij tussentijdse opzegging niet plaatsvinden. 

E. Bij langdurig verblijf aan boord van een schip, moet men een verzoek indienen bij het bestuur.  

 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Art. 9      Vlot  

Werkzaamheden op het vlot in het Bassin zijn uitsluitend te verrichten in overleg met de Havencommissaris. 

Indien er meerdere gegadigden zijn, niet langer dan 14 dagen achtereen. 

Art, 10     Afval – milieudepot 

A. Alle houders van een vaste en/of tijdelijke ligplaats zijn gehouden, hun scheepsafval zoals o.a. 

bilgewater, verfresten, oplosmiddelen en ander niet huishoudelijk afval, na verkregen toestemming 

van de Havenmeester en op zijn aanwijzing, te deponeren in het nabij het clubhuis gevestigde 

millieudepot e.e.a. volgens de daarop bevestigde instructie. 

B. Voor het gebruik van het millieudepot zullen tarieven gelden welke door de algemene 

ledenvergadering worden vastgesteld. Deze tarieven zijn vervat in een tarieflijst. 

C. Huishoudelijk afval van schepen kan door houders van een vaste en/of tijdelijke ligplaats kosteloos 

worden afgegeven in overleg met de Havenmeester en alleen gedurende de daarvoor bestemde 

openingstijden. Deze openingstijden zullen worden vermeld op het publicatiebord, op het 

millieudepot, in het Verenigingsnieuws en in de passantenmededelingen. Op andere dan genoemde 

openingstijden is afgifte van huishoudelijk afval niet toegestaan. 

 

  Terug naar inhoudsopgave 

 

Art. 11     Verzekering – brandbestrijding 

A. De leden zijn verplicht hun vaartuigen tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren. Bij toewijzing 

van een ligplaats door de Ligplaatscommissaris is men verplicht de verzekeringspapieren van het schip 

op het secretariaat te tonen en onverwijld te l;aten registreren. Daarna zal het bestuur 

steekproefsgewijs controle uitoefenen. 

B. Indien de huurder van een ligplaats tot aanschaf van een ander schip is overgegaan, is deze verplicht 

ook hiervan  de verzekeringspapieren onverwijld te tonen en te laten registreren op het secretariaat. 

C. Aan boord van elk vaartuig, dat is voorzien van een motor en dat ligplaats heeft in de haven, moet een 

goedgekeurde brandblusser, geschikt voor bestrijding van benzine- en/of oliebrand aanwezig zijn. Het 

bestuur is bevoegd deze controle uit te voeren. 

D. Het bestuur zal elk jaar 25% van de ligplaatshouders controleren op verzekeringspapieren onder 

overleg van een recent betalingsoverzicht. 

Art. 12     Gedragscode 

A. Alle leden van het Bestuur en de Havenmeester hebben het recht iemand, die zich op het terrein, 

vlotten, steigers en de vereniging, in de haven of clubgebouw onbehoorlijk gedraagt of zich niet aan 

de voorwaarden en bepalingen zoals in dit reglement zijn gesteld te verwijderen. 



B. Elke gedraging waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daardoor hinder, gevaar of schade 

kan ontstaan voor personen of eigendommen van andere is verboden. 

 

Terug naar inhoudsopgave 

Art. 13     Korvee 

A. Het behoorlijk aanzien en het zindelijk houden van de jachthaven, het haventerrein, het clubgebouw 

en datgene wat verder in gebruik zal worden genomen is aan de zorgen van de leden toevertrouwd. 

B. Elk lid, houder van een ligplaats, is verplicht tenminste 2 dagdelen per jaar de Havencommissaris 

behulpzaam te zijn bij het onderhoud van de steigers, het clubgebouw en andere eigendommen van 

de vereniging. De havencommissaris maakt een lijst van alle werkzaamheden en deelt de leden in. 

C. Wanneer een lid verzuimt de verplichte werkzaamheden na te komen zonder een vervanger aan te 

wijzen betaalt deze een boete van € 50,00, vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Na  4 

opgelegde boetes wordt dit lid ontzetting uit de vereniging aangezegd. 

 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Art. 14     Tijdelijk verlaten van de vaste ligplaats 

A. Houders van een vaste ligplaats, die de haven met hun vaartuig verlaten en niet voornemens zijn 

dezelfde dag terug te keren, dienen dit mede te delen aan de Havenmeester, dan wel een briefje, 

waarop vermeld de naam van het vaartuig en de datum van terugkeer in de haven, te deponeren in de 

daarvoor bestemde brievenbus bij het clubgebouw. 

B. Bij het nalaten van het bovenstaande is het mogelijk dat de Havenmeester de ligplaats tijdelijk aan een 

derde heeft toegewezen. Het lid dient in dit geval contact op te nemen met de Havenmeester. (zie 

publicatiebord). 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Art. 15       Verbodsbepalingen 

Het is verboden: 

A. Het water, de steigers, de kanaalberm en eigendommen van de gemeente, de vereniging of van de 

leden te bevuilen. 

B. Voorwerpen, voertuigen of lichte vaartuigen te plaatsen op de steigers. 

C. Zonder toestemming van de Havencommissaris in het kanaal, in de berm of beschoeiing palen te slaan 

of andere bouwkundige voorzieningen te treffen. 

D. Vaartuigen of voorwerpen anders dan een de daarvoor bestemde meergelegenheden te bevestigen 

dan wel bomen, verkeersborden, lantaarnpalen enz. op enigerlei te beschadigen. 



E. Op zodanige wijze of met zodanige snelheid in de haven te varen, dat daardoor gevaar voor schade 

aan andere vaartuigen ontstaat of ongerief aan de bewoners, gebruikers dier vaartuigen kan worden 

veroorzaakt. 

F. De doorvaart in de haven op enigerlei wijze te belemmeren of ankers, kettingen, kabels enz. door het 

kanaal te slepen. 

G. Zodanige herstellingen aan vaartuigen te doen, dat daarbij brandgevaarlijke temperaturen optreden 

dan wel anderszins gevaar ontstaat voor personen of eigendommen van andere. 

H. Te slijpen, lassen of het afbranden van vaartuigen in of nabij de haven. 

I. Op de steigers vuur te stoken. 

J. Vaartuigen, haken, bomen en andere scheepstoebehoren van andere zonder hun toestemming te 

gebruiken. 

K. Een aan een ander toebehorend vaartuig te betreden, zonder toestemming van de eigenaar, tenzij in 

noodsituaties of anders indien zulks is vereist in verband met noodzakelijk onderhoud. 

L. Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan, of op enigerlei andere wijze hinderlijk lawaai te 

produceren. 

M. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur op een andere ligplaats af te meren dan is 

aangewezen. 

 Terug naar inhoudsopgave 

 

Art. 16      Overtreding van de bepalingen van dit reglement 

A. Elk lid, dat na herhaalde waarschuwing, niet aan zijn verplichtingen uit dit reglement voldoet dan wel 

overtredingen begaat tegen het gestelde in dit reglement, zal door het bestuur worden voorgedragen 

voor ontzetting volgens art. 3 lid b van het Huishoudelijk Reglement. 

B. In geval van onbevoegd gebruik van het millieudepot door leden volgt na 1 waarschuwing bij 

herhaalde misdragingen terstond ontzetting uit de Vereniging. 

Art. 17     Aanvaarding – klachten 

A. Zowel de vaste ligplaatshouders als andere, die tijdelijk met hun vaartuig in de haven liggen worden 

geacht de voorwaarden en bepalingen van dit reglement te kennen en te accepteren. 

B. Houders van ligplaatsen die menen reden tot klagen te hebben, kunnen daarvan schriftelijk aan het 

bestuur kennis geven. 

 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Art. 18     Bevoegdheden van het bestuur 

Alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, worden aan het oordeel van het Bestuur overgelaten, dat 

zulks op de eerst volgende algemene ledenvergadering ter sprake brengt. 



Art. 19     Wijzigingen in het havenreglement 

Geen wijzigingen zijn in dit Havenreglement van kracht, tenzij goedgekeurd door de algemene 

ledenvergadering. 

Terug naar inhoudsopgave 

 

Clubgebouwreglement van de Watersportvereniging “Onrust” strekkende tot uitvoering van Art. 

17 van de Statuten 

Art. 1      Clubgebouwexploitatie 

A. De vereniging is eigenaar van een clubgebouw aan de Bassingracht te Den Helder, bestaande 

uit een ingerichte kantine en bar, een werkplaats met gereedschappen, diverse sanitaire 

voorzieningen en bergruimten. Het clubgebouw dient de Vereniging, haar leden en 

begunstigers, tot onderling contact waaronder begrepen vergaderingen en tot dienstruimte 

van de zich ernaast bevindende jachthaven van de Vereniging. 

B. De exploitatie van het clubgebouw de zorg voor het beheer ervan zijn opgedragen aan 2 

commissies, als zodanig benoemd door het Bestuur van de Vereniging op grond van Art. 8 

van de Statuten. 

 

terug naar inhoudsopgave 

Art. 2      Clubgebouw exploitatie commissie 

A. De Clubgebouw Exploitatie Commissie, nader te noemen CEC, bestaat uit een 

gebouwbeheerder, tevens lid van het Bestuur van de Vereniging, en tenminste twee gewone 

leden waarvan 1 tevens barbeheerder is. 

B. De CEC is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op de exploitatie en het gebruik van het 

clubgebouw overeenkomstig het hiervoor vermelde doel door de leden en begunstigers en 

hun gasten en bezoekers van de jachthaven, zulks in de ruimste zin des woords. De CEC is het 

hoogste gezag, het clubgebouw betreffende, maar is over zijn handelen en/of nalaten 

verantwoording schuldig aan het Bestuur van de Vereniging. 

C. De CEC verdeelt, behoudens het hierna vermelde, zijn taken naar eigen goeddunken en zij 

kan zich desgewenst doen bijstaan door medewerk(st)ers. 

D. De taken en bevoegdheden van de Barbeheerder zijn vastgelegd in het REGLEMENT TAKEN 

EN BEVOEGDHEDENBARBEHEERDER, dat als bijlage gevoegd is bij dit Clubgebouwreglement 

en daarmee een onverbrekelijk geheel vormt. 

terug naar inhoudsopgave 

Art.3       Technische onderhoud commissie 



A. De Technische Onderhoudscommissie, nader te noemen TOC bestaat uit een 

onderhoudsbeheerder, tevens lid van het Bestuur van de Vereniging en ten minste 2 gewone 

leden. 

B. De TOC houdt toezicht op de technische staat van onderhoud van het clubgebouw in de 

ruimste zin des woords. De TOC is over zijn handelen en/of nalaten verantwoording schuldig 

aan het Bestuur van de Vereniging. 

C. De TOC verdeelt zijn taken naar eigen goeddunken en hij kan zich daartoe doen bijstaan door 

medewerk(st)ers. 

D. De TOC is, in overleg met de penningmeester, bevoegd tot het aankopen van die zaken, die 

voor het in goede staat van onderhoud houden van het clubgebouw noodzakelijk zijn. 

terug naar inhoudsopgave 

Art. 4      Openingstijden en betreding van de kantine 

A. In de kantine hebben leden, ereleden en donateurs en gezinsleden gedurende de 

openstellingtijden toegang. Zij zijn gerechtigd om introducés mee te nemen, voor wier 

gedrag zij overigens volledig instaan. 

B. Evenementen waarbij geen introducés zijn toegestaan worden vooraf bekend gesteld door 

de CEC en/of het Bestuur. 

C. Aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt. 

D. Openingstijden staan aangegeven op het publicatiebord. 

E. In het verenigingsgebouw geldt een algeheel rookverbod met uitzondering in de daarvoor 

gecreëerde ruimte. De werkplaats met afzuiging aan. 

terug naar inhoudsopgave 

Art. 5      Horeca activiteiten – barbeheer 

A. Voor de uitvoering van horeca activiteiten bunnen de vereniging dient een gediplomeerd 

barmedewerker te zijn aangesteld door het Bestuur. 

B. De barbeheerder heeft de leiding van en het toezicht op de uitgifte van spijzen en dranken 

tegen betaling en is verantwoordelijk voor de bevoorrading en de inkoop hiervan jegens het 

Bestuur van de vereniging. Tevens draagt hij zorg voor de afvoer van afval en inruil van leeg 

fust. 

C. De barbeheerder is tevens verantwoordelijk voor de hygiëne en netheid van de kantine en de 

bar. 

D. De barbeheerder kan zich laten bijstaan door medewerk(st)ers, aan wie hij de leiding geeft 

en voor wie hij de werkroosters opstelt. 

terug naar inhoudsopgave 



Art. 6      Barmedewerk(st)ers 

A. De barmedewerk(st)ers dienen zich te houden aan de op de bar van toepassing zijnde 

wettelijke bepalingen an aan de barinstructie richtlijnen, die ter plaatse zijn aangebracht en 

aan het werkrooster. Zij voeren de opdrachten van de barbeheerder uit. 

B. De barmedewerk(st)ers hebben het recht kantinebezoekers te weigeren indien zij zich 

misdragen. 

C. De barmedewerk(st)ers hebben het recht alcoholische drank aan kantinebezoekers te 

weigeren indien zij naar hun mening hiervan teveel genuttigd hebben. 

D. De barmedewerk(st)ers dienen hun werkzaamheden te verrichten zonder dat hun daarvoor 

een vergoeding wordt verstrekt. 

terug naar inhoudsopgave 

Art. 7      Sanitaire voorzieningen 

Bezoekers van het clubgebouw kunnen gebruik maken van de douches en toiletten in het 

clubgebouw, Zij dienen na gebruik deze schoon en ordelijk achter te laten. 

terug naar inhoudsopgave 

Art. 8      Openingstijden en gebruik van de werkplaats 

A. De openingstijden van de werkplaats worden vastgesteld door de TOC. Zij staan aangegeven 

op het publicatiebord bij de ingang van het clubgebouw. Leden, ereleden en donateurs 

hebben onder de volgende voorwaarden toegang tot de werkplaats. 

B. De werkplaatsbezoekers dienen zich naar behoren te gedragen en dienen na gebruik de 

werkplaats schoon en ordelijk achter te laten. 

C. Het gebruik van gereedschappen is toegestaan mits de gebruiker bekend is met de algemeen 

geldende veiligheidsvoorschriften. Zij mogen niet woorden verwijderd of meegenomen. 

D. Het gebruik van materialen van de Vereniging voor eigen gebruik is niet toegestaan tenzij 

met toestemming van de TOC. 

E. Het achterlaten van privé- gereedschappen of privé- materiaal in de werkplaats is niet 

toegestaan tenzij na toestemming van de TOC. 

F. De Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen of privé- 

eigendommen door het gebruik van de werkplaats en/of het materiaal van de vereniging. 

terug naar inhoudsopgave 

Art. 9     Gedragscode 



Het bestuur, de gebouwbeheerder en/of  de barbeheerder hebben het recht, een bezoeker van het 

clubgebouw, die zich onbehoorlijk gedraagt of die zich niet houdt aan de voorwaarden of bepalingen 

van het gebruik van het clubgebouw, te verwijderen. 

Art. 10     Overtreding van de bepalingen van dit reglement 

Elk lid, dat na herhaalde waarschuwingen niet aan zijn verplichtingen uit dit reglement voldoet dan 

wel bij herhaling overtredingen begaat tegen het in dit reglement gestelde, zal door het Bestuur 

worden voorgedragen tot ontzetting uit de Vereniging volgens Art. 3 lid b van het huishoudelijk 

reglement. 

Art. 11    Overige bevoegdheden van CEC en TOC 

Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden aan het oordeel van de betreffende 

commissie over gelaten, indien nodig in overleg met het Bestuur van de Vereniging. 

terug naar inhoudsopgave 

 

Art. 12      Beroep en/of klachten 

Een lid of donateur is gerechtigd om bij geschil met de CEC of TOC schriftelijk in beroep/beklag te 
gaan bij het Bestuur. 

Art. 13     Wijzigingen in het clubgebouw reglement 

Wijzigingen in dit reglement zijn alleen van kracht , indien deze zijn goedgekeurd door de algemene 
ledenvergadering. 

terug naar inhoudsopgave 

 

Bijlage: Reglement taken en bevoegdheden barbeheerder. 

Reglement taken en bevoegdheden barbeheerder 

1. De barbeheerder is verantwoordelijk voor inkomsten en uitgaven van het 
verenigingsgebouw. Hij houdt daartoe staat van inkomsten en uitgaven bij, die worden 
verantwoord in een kasboek of direct bij de penningmeester van de vereniging. Hij geeft 
leiding aan de CEC. 

2. De barbeheerder draagt zorg voor het tijdig inkopen van de benodigde voorraden. 

3. De barbeheerder legt ten aanzien van de financiën verantwoording af tegenover de 
penningmeester van de vereniging. Voor aanschaf vooraf overleg met dagelijks bestuur. 

4. De barbeheerder stelt in overleg met de beschikbare vrijwilligers een werkrooster op en wel 
zodanig dat tijdens activiteiten , tijdens uren dat er algemeen werk wordt verricht, tijdens 
vergaderingen (m.u.v. bestuur), alsmede op tijden dat het verenigingsgebouw voor andere is 
voor de bediening. Hij doet steekproefsgewijs controle op de verkoop van de bar. 

5. De barbeheerder doet het dagelijks bestuur een voorstel voor het vaststellen van de 



verkoopprijzen, alsmede aanschaf diverse artikelen, Het dagelijks bestuur besluit hierover. 

6. De barbeheerder is verantwoordelijk voor het in goede en schone staat houden van het 
verenigingsgebouw met uitzondering van de werkplaats. Noodzakelijk te verrichten 
onderhoud- of reparatiewerkzaamheden meldt hij zo spoedig mogelijk bij de TOC. 

7. De barbeheerder kan op zijn verzoek worden uitgenodigd (een) bepaalde (dagelijks) 
bestuursvergadering(en) bij te wonen. 

8. E barbeheerder dient zorg te dragen voor een zo economisch mogelijke verwarming van het 
verenigingsgebouw. 

9. Het ter beschikking stellen van het verenigingsgebouw, al dan niet tegen vergoeding, en 
anders dan voor verenigingsactiviteiten aan leden, niet leden of groeperingen, geschiedt 
uitsluitend door de barbeheerder in overleg met het dagelijks bestuur. 

10. De barbeheerder in overleg met het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de 
kascontrolecommissie eenmaal per kwartaal  de administratie van het bargebeuren 
controleert. 

11. De barbeheerder is overigens bevoegd, onder verantwoording van het dagelijks bestuur, al 
dat gene te doen waarvan in rede mag worden aangenomen dat dit onderdeel uitmaakt van 
het beheerderschap, dan wel het optimaal functioneren van het verenigingsgebouw ten 
goede komt. De barbeheerder dient het dagelijks bestuur hieromtrent op zo kort mogelijke 
termijn te informeren. 

12. Ten aanzien van de informatie die de barbeheerder tijdens zijn aanwezigheid bij 
bestuursvergaderingen en dergelijke ter ore komt, dient hij de grootsmogelijke 
vertrouwelijkheid in acht te nemen. 

13. De CEC in overleg met het dagelijks bestuur stelt de openingstijden van het 
verenigingsgebouw vast. 

Terug naar inhoud 

 

Reglement zangkoor “WSV Onrust”: 

Ingevolge Art 17 lid c van de Statuten 

A. Leden van het zangkoor vallen via art 17 lid c van de statuten en art 1 van het huishoudelijk 
reglement onder de watersportvereniging “Onrust”. 

B. Ten behoeve van de communicatie met het dagelijks bestuur wordt er een commissie4 
gevormd waarbij een bestuurslid voorzitter is. Art. 9 lid b. 

C. Het koor oefent 1 maal in de week op een dag die per jaar in overleg met het dagelijks 
bestuur wordt vastgesteld. 

D. Boven het aantal van 35 koorleden , treedt er een ledenstop in werking. 

E. Het koor is in principe vrij: in het kiezen van het repertoire, het op aanvraag of uitnodiging 
medewerking te verlenen aan optredens en muziek evenementen, buiten de reguliere 
vergaderingen van de watersport bijeenkomsten te houden in het belang van het koor, tot 
het organiseren van feest of thema-avonden ter bevordering van de saamhorigheid. In 



andere gevallen beslist het Bestuur. 

F. Het koor voorziet in principe in haar eigen middelen en houdt daar een boekhouding van bij 
welke gecontroleerd wordt door de kascontrole commissie. 

G. Elk jaar overlegt het koor een begroting en een inventarislijst welke wordt ingeleverd bij de 
penningmeester. 

H. De geluidsapparatuur wordt niet uitgeleend zonder toestemming van het bestuur. 

I. De bar wordt tijdens de zangavonden verzorgd door een barmedewerk(st)er. (Art.6 
Huishoudelijk Reglement). 

J. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, worden aan het oordeel van het bestuur 
overgelaten, dat zulks op de eerst volgende algemene ledenvergadering ter sprake brengt. 
(Art.18 van het huishoudelijk reglement). 

 

Terug naar inhoud 

 

 


