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HET LIDMAATSCHAP
Art. 1
De vereniging kent de volgende mogelijkheden van lidmaatschap:
Leden:
Natuurlijke personen van 18 jaar of ouder
Leden 50%:
Leden die op het zelfde adres wonen als een ander lid.
Student Leden:
Leden van 19 t/m 26 jaar die aantoonbaar studeren.
Jeugdleden:
Natuurlijke personen jonger dan 18 jaar waarbij de ouders lid zijn, of die zelf 16 of 17 jaar oud zijn.
Aspirant-Jeugdleden:
Jeugdleden die jonger zijn dan 16 jaar en waarvan de ouders geen lid zijn.
Rustende leden:
Leden die langer dan 25 jaar lid zijn en niet meer actief participeren in de watersport
Ereleden:
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 zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben
gemaakt
Begunstigers:
Natuurlijke personen die de vereniging financieel willen ondersteunen
Buitengewone leden:
Leden die geen natuurlijke personen zijn van 18 jaar of ouder. (wordt niet meer actief toegepast)
Gezinsleden:
Leden die op het zelfde adres wonen als een ander lid en geen eigen schip in de haven hebben
(wordt niet meer actief toegepast)
Om als lid, buitengewoon lid, (aspirant-)jeugdlid, gezinslid of begunstiger te worden toegelaten moet
een kandidaat-lid door 2 leden (voorstellers) worden voorgedragen.
De bestuursleden, alsmede de leden van de ballotagecommissie kunnen geen voorstellers zijn.
Bij de aanvraag van het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgegeven:
a)
Naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, geslacht, bereikbaarheidsgegevens – privé en
eventueel zakelijk, beroep en/of functie.
b)
Gegevens die ter beoordeling van de kandidatuur relevant geacht worden, zoals
gezinssamenstelling, soort en grootte van het schip en lidmaatschap van andere
watersportverenigingen in heden of verleden.
Een kandidaat-lid, jonger dan 16 jaar, dient bij de beoordeling zich te laten vergezellen door
een ouder of voogd.
c)
Indien een kandidaat-lid geen voorstellers heeft, dan dient hij het bestuur per brief te
informeren over zijn motivatie om lid te worden, alsmede verdere gegevens te verstrekken, die
het bestuur een goed inzicht kunnen verschaffen in de achtergrond van het kandidaat-lid, voor
zover relevant voor het lidmaatschap.
d)
Een kandidaat-lid, die niet tot het lidmaatschap wordt toegelaten, kan hoogstens nog eenmaal,
na minimaal één jaar, opnieuw het lidmaatschap aanvragen.
e)
Voor kandidaat-lid in dit artikel kan gelezen worden kandidaat-begunstiger.
Art. 2
Leden, van het lidmaatschap vervallen verklaard, kunnen nimmer meer als lid worden voorgesteld,
tenzij in buitengewone gevallen op voorstel van het bestuur. Dezelfde regeling geldt voor
begunstigers.
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DE ORGANEN VAN DE VERENIGING
Het bestuur

Art. 3
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier commissarissen.
Het in art. 13 tweede lid van de statuten genoemde rooster van aftreden wordt jaarlijks aan de leden
bekend gemaakt.
Art. 4
Het in art. 15 van de statuten genoemde besturen van de vereniging houdt onder meer in:
a)
Het toezicht op de naleving van de statuten en de reglementen.
b)
De uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en het zo nodig nemen van
voorlopige maatregelen in het belang van de vereniging, over welke maatregelen in de
eerstvolgende algemene vergadering wordt besloten.
c)
Het beheer van de geldmiddelen .
d)
Het beheer van de roerende en onroerende zaken van de vereniging.
e)
De zorg voor een adequaat verzekeringspakket.
f)
Het aanstellen en ontslaan van het jachthavenpersoneel, alsmede het vaststellen van de
arbeidsvoorwaarden en de instructies voor het personeel.
g)
Het geven van instructies aan en het onderhouden van contact met de exploitant van de
horecavoorzieningen.
Art. 5
Tot het nemen van een besluit in de bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van minstens 5
bestuursleden vereist, onverlet het bepaalde in art.9.
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De voorzitter

Art. 6
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur.
De voorzitter roept het bestuur bijeen, zo dikwijls als hij dit nodig oordeelt.
Hij is hiertoe verplicht, indien twee bestuursleden het verlangen.
De oproepingen geschieden schriftelijk, onder opgave van de te bespreken onderwerpen.
Het bestuur benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.

Het secretariaat

Art. 7
Het secretariaat wordt gevormd door een secretaris algemene zaken eventueel ondersteund door een
ledenadministrateur.
Hij is in het bijzonder belast met:
het voeren van de briefwisseling en het houden van een afschrift van de verzonden stukken
het uitschrijven van de vergaderingen
het verzorgen en het houden van notulen van de algemene- en bestuursvergaderingen
het kennisnemen van de ingekomen stukken en het tijdig mededeling doen aan de voorzitter
het bijhouden van de ledenadministratie
het doen verzorgen van het clubblad, het beheren en up to date houden van de website en het
uitgeven van nieuwsbrieven
het zorgvuldig beheren van het archief van de vereniging
het uitbrengen van een verslag over het afgelopen verenigingsjaar op de algemene
vergadering, zoals bedoeld in art. 16 derde lid van de statuten.
Indien van toepassing verdelen de secretaris algemene zaken en de ledenadministrateur de taken
onderling en maken de taakverdeling bekend in het clubblad.

De penningmeester

Art. 8
De penningmeester is speciaal belast met het financieel beheer van de vereniging.
Jaarlijks worden door hem de begroting, de balans en de rekening van baten en lasten samengesteld,
die ingevolge art. 16 derde lid van de statuten aan de algemene vergadering ter vaststelling worden
overgelegd.

Het dagelijks bestuur

Art. 9
De voorzitter c.q. plaatsvervangend voorzitter, de secretaris algemene zaken en de penningmeester
vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging.
Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen besluiten nemen, onder de verplichting daarvan in
de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling te doen.

Het commissariaat

Art. 10
Het commissariaat bestaat uit:

De havencommissaris

De havencommissaris is verantwoordelijk voor alle zaken op en rond de haven. Hij stuurt de
havenmeester aan en ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden door de havenmeester in
overeenstemming met de door hem opgestelde taken. Hij initieert en coördineert werkgroepen (die per
project worden ingesteld) en de winterwerkploeg. Hij behartigt technische zaken: zoals aanschaf
noodzakelijke materialen en onderhoud van opstal, verenigingsboten, haveninstallaties en apparatuur.
Hij heeft de zorg voor de orde in de haven. De havencommissaris is belast met de toewijzing van de
ligplaatsen.

De wedstrijdcommissaris

De wedstrijdcommissaris is verantwoordelijk voor alle wedstrijdsport activiteiten. Hij coördineert
commissies , waaronder de verschillende comités die zich bezig houden met wedstrijdzeilen ( WZW,
Rond en Plat) en het daarmee verbandhoudende gebruik van verenigingsboten.

De clubcommissaris

De clubcommissaris is verantwoordelijk voor alle clubzaken. Hij ziet toe op de dienstverlening van de
exploitant, beheer van het clubhuis, bestuurskamer e.d. en coördineert de commissies die zich bezig
houden met de organisatie van evenementen (excursies, feesten, recepties, cursussen enz.) alsmede
de organisatoren van de diverse jaarlijkse vaartochten.
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De jeugdcommissaris

De jeugdcommissaris is verantwoordelijk voor alle jeugdactiviteiten en coördineert deze. Hij
coördineert de commissies die zich bezighouden met het opleiden en trainen van de jeugdzeilers en
het daarmee verbandhoudende gebruik van de verenigingsboten en materiaal.
In de algemene vergadering wordt door alle commissarissen jaarlijks verslag uitgebracht, zoals
bedoeld in art.16 derde lid van de statuten.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Art. 11
1.
Bij de schriftelijke oproep voor een algemene vergadering worden de punten, die onderwerp
van bespreking zullen zijn, meegedeeld.
Onderwerpen of voorstellen, die na deze oproep bij het bestuur of ter vergadering worden
ingediend, zullen, indien zij niet de agendapunten betreffen, eerst in de daaropvolgende
algemene vergadering worden behandeld.
2.

De voorzitter is bevoegd een algemene vergadering te verdagen.
Deze vergadering kan dan zonder nadere oproep bijeenkomen, indien bij de mededeling van
de verdaging ook tijd en plaats voor die algemene vergadering worden bekend gemaakt en
dezelfde agenda wordt gevolgd.

Art. 12
Op de algemene vergadering dient een presentielijst aanwezig te zijn die door alle aanwezigen wordt
getekend onder vermelding van de aard van het lidmaatschap, zoals bedoeld in artikel 4 en 5 van de
statuten.
Art. 13
De algemene vergadering dient in de gemeente Aalsmeer gehouden te worden.
De jaarvergadering

DE COMMISSIES

Art.14
Bij de oproep voor de jaarvergadering worden de rekening en verantwoording bedoeld in art. 16 derde
lid van de statuten aan de leden toegezonden, alsmede de jaarverslagen van secretaris en
commissarissen.
Goedkeuring van het in art. 16 derde lid van de statuten bedoelde verslag, strekt het bestuur tot
decharge over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.
Art. 15
1.
Ingevolge het bepaalde in art 15 derde lid van de statuten stelt het bestuur in:
- een ballotagecommissie
- een evenementencommissie
- een wedstrijdcommissie
- een jeugdzeilcommissie
- een redactiecommissie.
2.

Het bestuur stelt - ingevolge artikel 25 van de statuten - vast de taken, activiteiten, en de
werkwijze van de commissies.

LIGPLAATSEN
Art. 16
Om voor een ligplaats in aanmerking te kunnen komen, moet men lid van de vereniging zijn als
bedoeld in art. 4 en art. 5 derde lid van de statuten.
Art. 17
De ligplaatsen worden toegewezen door de havencommissaris.
De havencommissaris heeft het recht een lid op een later tijdstip een andere ligplaats toe te wijzen.
Verleent de betrokkene naar het oordeel van de havencommissaris niet of niet tijdig medewerking aan
deze wijziging, dan heeft hij het recht het betrokken vaartuig te verhalen of te doen verhalen.
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Art. 18
1.
Het recht op een zomerligplaats beslaat de periode van 1 april tot en met 31 oktober met
uitzondering van de situatie als bedoeld in art. 24 eerste lid tweede zin.
2.

Het recht op een winterligplaats beslaat de periode van 1 november tot en met 31 maart.

Art. 19
1.
Aan een lid, dat geen ligplaats voor zijn vaartuig in de haven heeft en aan een lid van een bij
het K.N.W.V. aangesloten vereniging, kan voor korte tijd een ligplaats worden verleend.
2.

Ieder die geen ligplaats in de haven heeft, is verplicht onmiddellijk na het afmeren zich bij de
havenmeester te melden en deze de relevante gegevens te verstrekken.

Art. 20
1.
Een lid mag de toegewezen ligplaats niet aan derden ter beschikking stellen
2.

Een lid mag zijn vaartuig, voor zover gebruik wordt gemaakt van een toegewezen ligplaats, niet
meer dan incidenteel aan niet-leden ter beschikking stellen.

CONTRIBUTIES, LIGGELDEN EN OVERIGE VERGOEDINGEN
Art. 21
1.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit gelden, zoals contributies (als bedoeld in art. 10
van de statuten), entreegelden, liggelden, passantenliggelden, havenbijdragen en
vergoedingen voor diverse diensten.
2.

De hoogte van de genoemde gelden worden door het bestuur jaarlijks in de algemene
vergadering in het najaar ter goedkeuring voorgelegd en gepubliceerd op de website van de
vereniging.

3.

De door de algemene vergadering vastgestelde gelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

Art. 22
1.
Entreegeld is het eenmalig door een lid, (aspirant-)jeugdlid, gezinslid of buitengewoon lid
verschuldigde geld bij toetreding als lid van de vereniging.
Een lid dat, nadat hij zijn lidmaatschap heeft beëindigd, binnen 5 jaar opnieuw lid wordt, is niet
opnieuw entreegeld verschuldigd.
2.

Liggeld is het door een lid verschuldigde geld voor het hebben van een ligplaats in de haven.

3.

Havenbijdrage is het geld verschuldigd door een lid, dat voor het eerst een ligplaats
toegewezen krijgt. Indien een lid, dat een ligplaats toegewezen heeft gekregen, zijn vaartuig
vervangt door een ander vaartuig, dat ten opzichte van het vorige vaartuig groter is, is een
havenbijdrage verschuldigd over het verschil tussen de tariefgroep behorende bij het vorige
vaartuig en de actuele tariefgroep behorende bij het opvolgende vaartuig.

4.

Een lid dat, nadat hij zijn ligplaats heeft opgezegd, binnen 5 jaar opnieuw een ligplaats
toegewezen krijgt, behoeft niet opnieuw de havenbijdrage te betalen, behoudens indien van
toepassing is het hierboven gestelde met betrekking tot een groter vaartuig.
Deze regeling geldt ongeacht het feit of het lidmaatschap gedurende de hierboven bedoelde 5
jaren heeft voortgeduurd.

5.

Bij verwijdering door het bestuur van een vaartuig uit de haven blijven de financiële
verplichtingen, die betrekking hebben op de ligplaats, voor het lid c.q. de eigenaar
onverminderd bestaan.
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6.

Passantenliggeld is het door een lid verschuldigde geld voor de stalling van een vaartuig,
waarvoor geen ligplaats is toegewezen, alsmede door een lid van een bij het K.N.W.V.
aangesloten vereniging voor vaartuigstalling van korte duur.

7.

Een lid zonder ligplaats in de haven, heeft bij bezoek aan de haven met een vaartuig per
verenigingsjaar recht op een aantal dagen gratis ligplaats.
Dit aantal gratis ligdagen wordt door het bestuur jaarlijks aan de leden in de algemene
vergadering in het najaar ter goedkeuring voorgelegd en gepubliceerd in het clubblad van de
vereniging.

Art. 23
De gevolgen van het verstrekken van onvolledige, dan wel onjuiste gegevens, c.q. van het niet tijdig
doorgeven van de mutaties relevant voor de financiële- en de ledenadministratie van de vereniging
zijn voor rekening van het betrokken lid.
Art. 24
1.
Een lid, waarvan het lidmaatschap aanvangt op 1 juli of later in het verenigingsjaar is over dat
jaar de halve contributie verschuldigd.
Indien voor een vaartuig na 30 juni een ligplaats wordt toegewezen zal in dat jaar de helft van
het liggeld verschuldigd zijn, van hetgeen over de periode van 1 april tot en met 31 oktober
verschuldigd zou zijn.
2.

Indien niet uiterlijk op 1 december van enig jaar een schriftelijke opzegging van het
lidmaatschap c.q. van de ligplaats bij het bestuur is ingediend, zijn contributie en/of liggeld voor
het daaropvolgende jaar verschuldigd.
Indien een lid, uiterlijk op 31 maart van enig jaar, schriftelijk aan het bestuur opgeeft, dat hij
voor zijn vaartuig geen ligplaats meer wenst, zal 50% van het voor dat jaar verschuldigde
liggeld worden gerestitueerd, dan wel niet meer verschuldigd zijn. Het lid heeft dan echter geen
recht meer op een ligplaats.

Art. 25
Het liggeld wordt berekend naar het aantal m2 dat verkregen wordt door de grootste lengte van een
vaartuig, boven de waterlijn gemeten, te vermenigvuldigen met de grootste breedte, met inbegrip van
eventueel aanwezige uitstekende delen als: zwaardklampen, preekstoelen, in davits hangende
bijboten en zwemplateaus.
Vast aangehangen buitenboordmotoren, boegsprieten, papegaaistokken en aangehangen roeren
worden tegen 50% van hun afzonderlijke lengte tot de grootste lengte van het vaartuig gerekend. In
het water liggende bijboten worden afzonderlijk berekend.
Art. 26
De havencommissaris heeft het recht vaartuigen, die een ligplaats hebben, te meten of te doen meten
en het resultaat van de meting mee te delen aan de penningmeester.
De maten worden genomen in centimeters nauwkeurig. Deze meting is alleen geldig voor het
berekenen van de verschuldigde gelden.
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GEDRAGSREGELS
Vaartuigen

Art. 27
1.
De vaartuigen in de haven dienen veiligheidstechnisch in een goede staat van onderhoud te
verkeren en er verzorgd uit te zien.
2.

Iedere bezitter van een vaartuig, die van een plaats in de haven gebruik maakt, is verplicht
zorg te dragen, dat zijn vaartuig aan deugdelijke landvasten gemeerd ligt.

3.

Slechts in overleg met de havencommissaris c.q. de havenmeester mogen zaken aan
meerpalen en steigers worden aangebracht.

4.

Ligt een vaartuig op zijn plaats gemeerd, dan mogen de buitenstekende delen niet over de
loopsteigers uitsteken.

5.

Er dient zorg voor te worden gedragen, dat vallen en lijnen zodanig vastgezet zijn, dat deze
geen geluidsoverlast veroorzaken.

6.

Het is verboden motoren langer dan noodzakelijk in de haven te laten draaien. Aggregaten
mogen in de haven niet worden gebruikt.

7.

In het algemeen dient een bezitter van een vaartuig er voor zorg te dragen dat zijn vaartuig
geen overlast veroorzaakt.

8.

Ieder lid dient, met in achtneming van de vlagetiquette, op zijn vaartuig de Nieuwe Meer vlag
c.q. –geus en/of -sticker te voeren.

9.

Het is niet toegestaan in de haven aan vaartuigen handelsreclame (w.o. borden met: te koop)
te voeren, met uitzondering van sponsoring conform Watersportverbond voorschriften.

10.

De havencommissaris, of bij zijn afwezigheid één van de andere bestuursleden, neemt zo
nodig passende maatregelen bij overtreding van het gestelde in de artikelen 27 tot en met 30.
De havencommissaris, of bij zijn afwezigheid één van de andere bestuursleden, kan de
havenmeester opdragen ordemaatregelen te nemen.

11.

Indien, na herhaald verzoek, de ligplaatshouder zijn schip niet redelijk schoon en in goede
staat houdt kan het bestuur besluiten dit op kosten van de ligplaatshouder te laten
schoonmaken, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur tot opzegging van het
lidmaatschap en de ligplaats.
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Veiligheid en brandgevaar

Milieu

Art. 28
1.
Tussen de drie hoofdsteigers mag niet worden gezeild en gezwommen. Op de motor mag
slechts langzaam worden gevaren.
2.

Zwemmen is geheel op eigen risico. Er wordt geen toezicht gehouden.

3.

Men is verplicht kinderen die niet kunnen zwemmen een reddingsvest te laten dragen.

4.

Op de steigers mogen geen voorwerpen en/of goederen worden opgeslagen. Landvasten
dienen ordelijk op de steiger te worden neergelegd.

5.

Het is verboden op het haventerrein en/of de steigers te fietsen of te steppen.

6.

Het gebruik van het speeltuig op het haventerrein is alleen toegestaan aan kinderen jonger dan
10 jaar, die onder toezicht staan van een bevoegde begeleider.

7.

Ter voorkoming van brand- en/of explosiegevaar is een ieder verplicht op zijn vaartuig en
eigendommen in de haven de nodige voorzorgen te nemen.

8.

Het is ten strengste verboden op de steigers en in de gebouwen van de haven te koken en/of
te barbecueën, alsmede brandgevaarlijke en/of ontplofbare stoffen en voorwerpen (zoals
benzine, gasflessen, buitenboordmotoren) in de verenigingsgebouwen op te slaan.

Art. 29
1.
Het is verboden het haventerrein en het water op enigerlei wijze te verontreinigen.
2.

Huishoudelijk afval dient in de daarvoor aanwezige afvalcontainers te worden gestort. Lege
batterijen moeten in de afvalbox in het havenkantoor worden gedeponeerd.
Chemisch afval, zoals lege accu's, verfafval, spuitbussen, afgewerkte motorolie en bilgewater
dient door de ligplaatshouder zelf bij een milieudepot te worden afgeleverd.

3.

Het gebruik van onderwaterlijnclosets is in de haven niet toegestaan. Chemische toiletten
kunnen niet op de haven geleegd worden.
Voor het leegpompen van een vuilwatertank is op de haven een afzuigpomp beschikbaar.
Voor het uitzuigen van bilgewater zijn meerdere stations in de omgeving beschikbaar.

DIVERSEN
Aansprakelijkheid

Art. 30
1.
De vereniging en/of het bestuur is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of dood inclusief de
gevolgen daarvan, veroorzaakt door gebeurtenissen op het haventerrein en in de gebouwen
dan wel tijdens activiteiten door de vereniging georganiseerd, aan leden, hun gasten en aan
passanten.
2.

De vereniging en/of het bestuur is niet aansprakelijk voor enigerlei schade (incl. de
gevolgschade) die door welke oorzaak dan ook wordt geleden door leden en/of hun gasten en
door passanten.

3.

Enigerlei schade veroorzaakt door gedrag strijdig met dit reglement wordt toegerekend aan de
desbetreffende leden c.q. de passanten.

4.

Ieder lid is gehouden zijn in de haven aanwezige schepen en op het haventerrein en in de
gebouwen aanwezige eigendommen c.q. bezittingen adequaat te verzekeren tegen
aanspraken op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
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Onderscheidingstekens

Algemeen

SLOTBEPALINGEN

Art. 31
1.
De vlag van de vereniging bestaat uit een rode (Pantone 185) horizontale bovenste baan en
een witte horizontale baan van gelijke grootte, waarin een witte, blauw (Pantone 293) omlijnde
ruit binnen welke in blauw (Pantone 293) de initialen van de vereniging: "NM".
2.

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

3.

In schriftelijke uitingen wordt de verkorte naam van de vereniging als volgt weergegeven: "WV
Nieuwe Meer". De volledige afkorting is: " WVNM ".

4.

De Standaard van de te voeren verenigingswimpel aan boord voor leden, ereleden en
bestuursleden is vastgesteld conform bijlage 1 van dit Huishoudelijk Reglement en hebben een
afmeting van ca. 30x45 cm.

Art. 32
1. De havenmeester is beschikbaar van 08.00-12.00 en van 14.00 tot 18.00. In geval van nood ook
buiten deze tijden.
2.

De walstroomaansluitingen mogen alleen met toestemming van de havenmeester en tegen
betaling gebruikt worden.

3.

U wordt verzocht zuinig met het water om te gaan en de slangen en tappunten met zorg te
behandelen.

4.

Het is niet toegestaan om in badkleding het clubhuis te betreden of topless te zonnen.

5.

Er geldt een algeheel rookverbod in alle gebouwen van de vereniging (behalve in het woonhuis
van de havenmeester).

6.

Honden dienen te allen tijde te zijn aangelijnd en mogen niet worden uitgelaten op het
haventerrein of op de grasdam.

7.

De havenmeester neemt zo nodig passende maatregelen bij overtreding van de havenregels.
Ook kan het bestuur de havenmeester opdragen (orde) maatregelen te nemen.

Art. 33
Waar in dit reglement de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt kan ook de vrouwelijke
persoonsvorm worden gelezen.
Art. 34
In dit reglement kunnen geen veranderingen aangebracht worden dan krachtens een besluit van de
algemene vergadering.
Art. 35
In gevallen waarin de Statuten, dit reglement of andere reglementen niet voorzien beslist het bestuur.
Art. 36
Dit reglement is vastgesteld in de algemene vergadering d.d. 14 december 2001.
Dit reglement is aangepast in de algemene ledenvergaderingen d.d.10 december 2004, 9 april 2010
en 13 april 2012 en treedt als zodanig in werking met ingang van 13 april 2012.
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