
HUISHOUDELIJK REGLEMENT WSVW

BEGRIPSBEPALINGEN

artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:
1. Vereniging: Watersportvereniging "Wolphaartsdijk" (afgekort WSVW)

opgericht te Wolphaartsdijk op 13 maart 1961.
2. Havencommissaris(sen): Het (de) bestuurslid(leden), onder meer

belast met de leiding van het havenpersoneel en controle op de bij
de vereniging in gebruik zijnde jachthavens, terreinen en loodsen.

3. Commissaris jeugdzeilen: Het bestuurslid onder meer belast met de
organisatie en coördinatie van alle activiteiten betreffende het
jeugdzeilen.

4. Wedstrijdcommissaris: Het bestuurslid onder meer belast met de
organisatie van wedstrijden.

5. Recreatiecommissaris: Het bestuurslid onder meer belast met de
organisatie en coördinatie van alle activiteiten op recreatief
gebied.

LEDEN EN JEUGDLEDEN

artikel 2

1. Alvorens men als lid of als jeugdlid kan worden toegelaten, moet
men zich schriftelijk aanmelden bij het bestuur van de vereniging.
Op verzoek van het bestuur moeten alle voor de vereniging
relevante gegevens worden verstrekt.

2. Het bestuur beslist in vergadering zo spoedig mogelijk over het al
dan niet toelaten tot het lidmaatschap c.q. jeugdlidmaatschap.
Van deze beslissing doet het bestuur schriftelijk mededeling aan
de betrokkene(n). Tegen een afwijzend besluit van het bestuur kan
de betrokkene in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene
vergadering, die dan een beslissing neemt.

3. Het bestuur doet mededeling in het clubblad van toelating van
nieuwe leden en jeugdleden.

4. Een gezinslid, als bedoeld in artikel 6 leden 6 en 7, kan het be-
stuur verzoeken lid of jeugdlid te mogen worden zonder betaling
van entreegeld.
Het bestuur onderzoekt of de verzoeker deel uitmaakt van het gezin
van een lid dat minstens een jaar als zodanig staat ingeschreven,
en of verder aan de eisen, gesteld in de statuten, is voldaan.

5. Een jeugdlid dat de achttienjarige leeftijd bereikt, wordt geacht
het lidmaatschap te verwerven op de eerste januari van het jaar
volgend op dat waarin de achttienjarige leeftijd werd bereikt, en
te voldoen aan de rechten en verplichtingen die bij of krachtens
de statuten zijn toegekend en opgelegd.

6. Personeelsleden van de vereniging kunnen geen lid zijn.
7. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen onverwijld aan het

bestuur te worden gemeld.



AANSPRAKELIJKHEID

artikel 3

De vereniging, onderdelen daarvan, het bij haar in dienst zijnde
personeel, haar functionarissen, alsmede alle andere personen, die
namens of ten behoeve van de vereniging handelingen verrichten kunnen
niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, uit welke oorzaak ook
voortgevloeid en van welke aard dan ook, toegebracht aan of geleden
door een lid, jeugdlid, passant of andere personen, in hun persoon of
eigendom op de terreinen en bij de vereniging in gebruik zijnde
jachthavens.
Ook aansprakelijkheid voor schade, als vooromschreven, ontstaan
tijdens met de vereniging verband houdende activiteiten elders, is
uitgesloten.

CONTRIBUTIE

artikel 4

1. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributie vast en
bepaalt de hoogte van het entreegeld voor nieuwe (jeugd)leden.

2. Zij, die als lid of jeugdlid zijn toegelaten in de periode liggend
tussen 1 juli en 31 december van een lopend verenigingsjaar,
betalen over dat jaar slechts de halve contributie.

3. De contributie moet voldaan zijn binnen 1 maand na toezending van
de factuur. Bij te late betaling wordt het nalatige lid schrifte-
lijk aangemaand, waarbij € 25,- boete in rekening wordt gebracht.
Als binnen drie maanden na verzending van deze aanmaning het
verschuldigde bedrag niet is betaald, wordt het lidmaatschap
opgezegd.

4. Bij verzuim van tijdige opzegging overeenkomstig de bepalingen van
de statuten, met name artikel 7 lid 3, is de contributie over het
eerstvolgende verenigingsjaar geheel verschuldigd.

HAVENS, TERREINEN EN ACCOMMODATIES

artikel 5

1. De vereniging stelt aan haar leden en jeugdleden, tegen door de
algemene vergadering vastgestelde tarieven, diverse accommodaties
en faciliteiten ter beschikking.
De tarieven worden jaarlijks door het bestuur opgesteld aan de
hand van een begroting voor het komende jaar, en in de
najaarsvergadering ter goedkeuring aan de algemene vergadering
voorgelegd.

2. Het bestuur stelt een havenreglement samen, welk reglement een
vlotte en goede gang van zaken op de havens en de terreinen van de
vereniging moet bevorderen. Ieder lid wordt geacht dit havenregle-
ment te kennen en zich eraan te houden.

3. Al hetgeen de vereniging te vorderen krijgt uit hoofde van het ter
beschikking stellen van accommodaties en faciliteiten dient bij
vooruitbetaling te worden voldaan binnen een maand na
factuurdatum, zonder enige aftrek, korting, of compensatie.
Bij overschrijding van voormelde betalingstermijn kan een boete
van 5% in rekening gebracht worden over het factuurbedrag en is



tevens de vereniging gerechtigd om de wettelijke rente in rekening
te brengen vanaf een maand na factuurdatum.
Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
die de vereniging moet maken ter incassering van haar vordering,
komen voor rekening van de nalatige debiteur.

4. De vereniging is gerechtigd het vaartuig van een lid, of andere
eigendommen die bij de vereniging zijn gestald of in bewaring
gegeven, terug te houden totdat het lid de vordering van de
vereniging met rente en kosten heeft voldaan, onverminderd het
recht van de vereniging ontruiming van de ligplaats en betaling
van het verschuldigde te vorderen.

5. De huur van een ligplaats voor het zomer- dan wel het
winterseizoen wordt geacht ieder jaar te worden verlengd behoudens
tijdige opzegging, overeenkomstig het havenreglement.

6. Het is de leden verboden een ligplaats onder te verhuren of zonder
toestemming van het bestuur aan een derde in gebruik te geven.

7. Het bestuur van de vereniging is gerechtigd een ligplaats
onmiddellijk op te zeggen, indien een lid zich niet houdt aan de
statuten of de reglementen.

INTRODUCTIE

artikel 6

1. De leden zijn gerechtigd tot introductie.
2. Introductie geschiedt door inschrijving in het daartoe bestemde

register van naam en woonplaats van de introducé, alsmede van het
tijdstip van aanvang en de duur van de introductie; e.e.a.
ondertekend door het introducerend lid.

3. Het introducerend lid is aansprakelijk voor eventuele door de
introducé aangerichte schade.

4. Introducés mogen slechts onder geleide van het introducerend lid
van de accommodaties en faciliteiten van de vereniging gebruik
maken, behoudens de bevoegdheid van het bestuur afwijking van dit
voorschrift toe te staan in bijzondere gevallen.

5. Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een eind te
maken op grond van houding of gedragingen van de betrokkene op bij
de vereniging in gebruik zijnde terreinen, havens of gebouwen.

6. Gezinsleden van leden kunnen als permanent introducé worden be-
schouwd. Het gestelde in de leden 1 t/m 5 van dit artikel is
onverminderd van kracht, behoudens het gestelde in lid 2, waarvan
ontheffing wordt verleend voor zover de persoonsgegevens van de
gezinsleden van een lid eenmalig bij het bestuur zijn aangemeld,
en in de status van gezinslid geen verandering is gekomen.

7. Gezinsleden van leden kunnen als permanent introducé door het be-
stuur worden uitgenodigd zitting te nemen in commissies, zoals
bedoeld in artikel 15 lid 3 van de statuten.

BESTUUR

artikel 7



1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven meerderjarige leden,
waarvan bij voorkeur een of meerdere leden in de gemeente Goes
woonachtig zijn.

2. De functies kunnen zijn: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris,
penningmeester, havencommissaris, commissaris jeugdzeilen, wed-
strijdcommissaris, recreatiecommissaris. Het bestuur verdeelt de
functies onderling, behalve die van voorzitter.

artikel 8

De taken van het bestuur omvatten onder meer:
a. het handhaven van de statuten en de reglementen;
b. de behartiging van de belangen van de vereniging;
c. de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en

het zonodig nemen van voorlopige maatregelen in het belang van
de vereniging, waarover in de eerstvolgende algemene vergade-
ring moet worden beslist;

d. het beheer van de geldmiddelen en de verdere eigendommen van de
vereniging;

e. het benoemen van die commissies die het bestuur nodig acht.

artikel 9

1. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de
vereniging en bestaat uit ten minste drie bestuursleden, waaronder
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

2. Het bestuur wijst zo nodig voor de leden van het dagelijks bestuur
plaatsvervangers uit zijn midden aan.

3. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen voorlopige be-
sluiten nemen, welke in de eerstvolgende bestuursvergadering door
het bestuur kunnen worden bekrachtigd.

artikel 10

Het bestuur verzekert de daarvoor in aanmerking komende eigendommen
van de vereniging op verantwoorde wijze tegen brand- en stormschade.

VERGADERINGEN

artikel 11

1. Bestuursvergaderingen worden zo mogelijk eens per maand gehouden
op door het bestuur vastgestelde tijdstippen, of wanneer de
voorzitter het bestuur bijeenroept. Het dagelijks bestuur
vergadert zo vaak als nodig is en wordt door de voorzitter
bijeengeroepen.

2. De voorzitter is tot bijeenroeping van een vergadering van het be-
stuur of het dagelijks bestuur verplicht wanneer ten minste drie
bestuursleden, respectievelijk twee dagelijks-bestuursleden, hem
gezamenlijk het verlangen daartoe schriftelijk hebben kenbaar ge-
maakt.

3. De in lid 2 bedoelde vergadering vindt plaats binnen veertien
dagen na ontvangst van de mededeling van het verlangen.

artikel 12



1. De op de algemene vergadering aanwezige leden zijn verplicht de
presentielijst te tekenen.

2. Tenzij de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden
anders heeft beslist, kan de voorzitter de discussies over het
onderwerp van behandeling sluiten.

STEMMEN

artikel 13

1. Een geagendeerd voorstel, waarover geen stemming wordt verlangd,
wordt geacht te zijn aangenomen.

2. Het bestuur beslist of voorstellen, tijdens de algemene
vergadering gedaan, al of niet terstond in stemming zullen worden
gebracht.

3. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij gesloten,
ongetekende briefjes. Andere stemmingen geschieden mondeling, in
persoon of bij handopsteking.

SLOTBEPALINGEN

artikel 14

1. Het huishoudelijk reglement kan door een algemene vergadering met
meerderheid van stemmen worden gewijzigd.

2. In niet omschreven gevallen beslist het bestuur.
3. Ieder lid en jeugdlid wordt in het bezit gesteld van dit

reglement.
4. Het huishoudelijk reglement, vastgesteld op 21 april 1964 en laat-

stelijk gewijzigd op 18 december 1991, komt hiermede te vervallen.

Aldus vastgesteld te Wolphaartsdijk door de algemene vergadering op
22 juni 2007.

De voorzitter, De secretaris,
L.W. Krijger R.J.M.D. van Goeije


