Reglement Jachthaven

Art. 1 Onder de jachthaven wordt verstaan, de jachthaven, met steigers, erf, water, clubhuis,
parkeerterrein, ondergrond en verdere toe- en aanbehoren bij de Sânkop in de
Makkumerwaard aan de Sȗderseewei, kadastraal Makkum, sectie D 265, groot 81 a 40 ca en
D724 groot 2 a 98 ca, samen groot 84 a 38 ca.
Art. 2 De jachthaven is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de Watersport Vereniging
Makkum en zal ligplaats verschaffen aan leden van voornoemde vereniging.
Art. 3 Een ligplaats wordt toegewezen voor de duur van één jaar. Verlenging moet ieder jaar
opnieuw schriftelijk worden aangevraagd, voor of tijdens de jaarvergadering. Leden die in het
voorgaande jaar een ligplaats hebben gehad en tevens voldoen aan het gestelde in artikel 5
tot en met 13, komen als eerste voor toewijzing in aanmerking.
Art. 4 Een ligplaats wordt toegewezen op de naam van de eigenaar en naam van het schip. Bij
verandering van het schip wordt ligplaats toegewezen mits er een passende box voorhanden
is . Doorverhuur door de huurder van de ligplaats is niet toegestaan. Bij afwezigheid kan de
havenmeester over de ligplaats beschikken. Afwezigheid moet worden gemeld bij de
havenmeester.
Art. 5 Om in aanmerking te komen voor een ligplaats dient men zich op te geven voor de wachtlijst.
Opgave voor de wachtlijst geschiedt door het opsturen van het ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier naar het secretariaat en betaling van een eenmalig inschrijfgeld ad € 50,-.
Art. 6 Bij het plaatsen op de wachtlijst krijgt iedere aanvrager een categorie toegekend. Deze
categorie wordt bepaald aan de hand van de afmetingen van het schip waarvoor het lid een
ligplaats aanvraagt.
Beschikbare ligplaatsen
Box
23-29
2-12
18-22
30-40
41-50
13-17
51-60

Boxlengte
in meters
8,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
14,00

Categorie
I
I
II
II
III
III
IV

Art. 7 Bij toewijzing van een ligplaats is men naast het reguliere liggeld een eenmalige entreesom
verschuldigd. Deze entreesom bedraagt de helft van het zomertarief van het betreffende
zomerseizoen.

Art. 8 Toekenning van een ligplaats geschiedt in volgorde van de wachtlijst per categorie met dien
verstande dat er minimaal 50% van alle ligplaatshouders woonachtig zijn in de voormalige
Gemeente Wȗnseradiel. Indien het percentage ligplaatshouders die woonachtig zijn in de
voormalige Gemeente Wȗnseradiel minder dan 50% bedraagt dan wordt de beschikbare
ligplaats toegewezen aan de eerste van de wachtlijst die woonachtig is in de voormalige
Gemeente Wȗnseradiel. Mochten de ligplaatsen op deze manier niet kunnen worden
ingevuld dan geldt voor dit artikel dat leden afkomstig uit de Gemeente Súdwest-Fryslân
gelijk gesteld worden aan de leden uit de voormalige Gemeente Wûnseradiel.

Art. 9 Het liggeld wordt door de jaarvergadering vastgesteld. Voor het zomerseizoen, van 1 april tot
1 november en voor het winterseizoen, van 1 november tot 1 april. Het liggeld dient voor de
aanvang van het betreffende seizoen te zijn betaald.
Art. 10 Onderhoudsplicht: Iedereen die een ligplaats toegewezen krijgt, heeft de verplichting op
aanwijzing van het bestuur mee te helpen aan het onderhoud van het terrein Het niet
nakomen van deze verplichting heeft dezelfde sanctie als die op wanbetaling wordt gesteld
(zie statuten).
Art. 11 Ieder die een ligplaats toegewezen krijgt, wordt geacht zoveel mogelijk actief deel te nemen
aan de verenigingsactiviteiten en/of (bereid te zijn) een bestuurs- en/of commissiefunctie te
vervullen.
Art. 12 Het bestuur is verplicht toezicht te houden op de jachthaven en heeft daartoe een
havenmeester aangesteld, wiens aanwijzingen te allen tijde opgevolgd dienen te worden.
Art. 13 Een ieder die op de jachthaven komt, dient er voor te zorgen, dat het terrein, haven en
gebouwen met toebehoren naar behoren gebruikt worden, zodat er geen verwaarlozing,
vernieling of vervuiling zal optreden. Toegebrachte schade moet door de veroorzaker worden
vergoed (bijv. palen kapot varen).
Art. 14 Men mag slechts met een auto op het jachthaven- en kampeerterrein komen als men
daarvoor toestemming heeft van de havenmeester.
Art. 15 Men mag slechts een tent opslaan, op het kampeerterrein, onder uitdrukkelijke toestemming
van de havenmeester. De tarieven voor kamperen worden door het bestuur vastgesteld.
Art. 16 Een ieder die een ligplaats in de haven heeft, dient in en voor de haven goed zeemansschap
te betrachten. Hieronder wordt o.a. verstaan: het vaartuig in verzorgde staat te houden, niet
zeilen in de haven, het goed vastleggen van de schepen in de box door middel van minstens 4
deugdelijke landvasten etc. Wordt hieraan, naar het inzicht van de havenmeester niet
voldaan, dan heeft deze het recht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de
eigenaar.
Art. 17 Honden moeten op het gehele jachthaventerrein, zoals omschreven in art. 1, aan de lijn
worden gehouden en buiten het jachthaventerrein worden uitgelaten.

Art. 18 Kinderen die de zwemkunst niet machtig zijn, moeten indien zij zich zonder geleide op het
jachthaventerrein bevinden, een deugdelijk zwemvest dragen.
Art. 19 Het is verboden in de havenkom te zwemmen.
Art. 20 Het is verboden een onderwatercloset in de havenkom te gebruiken.
Art. 21 Gasten zijn zij die met hun schip geen vaste ligplaats hebben in de haven. Eigenaars of
gebruikers van deze schepen krijgen op aanwijzing van de havenmeester een ligplaats
toegewezen. Betaling van het verschuldigde havengeld dient bij vooruitbetaling te
geschieden bij de havenmeester en geeft de bemanning van de gastschepen het recht in de
jachthaven te verblijven en gebruik te maken van alle faciliteiten.
Art. 22 Liggeld is men verschuldigd als men na 17.00 uur ligplaats heeft gekozen en/of men langer
dan 4 uur aaneengesloten aangelegd heeft (afgemeerd is).
Art. 23 Het is gasten die geen lid zijn van de vereniging niet toegestaan hun schip langer dan 6 uur
onbeheerd in de haven achter te laten.
Art. 24 Gasten die lid zijn van de vereniging mogen in overleg met de havenmeester hun schip
maximaal 7 dagen aaneengesloten onbeheerd in de haven achterlaten.
Art. 25 Gasten dienen zich te melden bij de havenmeester.
Art. 26 De watersportvereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard
dan ook of door welke oorzaak ook, aan personen (persoonlijk letsel) en/of goederen en
andere eigendommen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed van
ligplaatshouders, passanten en bezoekers. De vaartuigen en andere eigendommen van de
ligplaatshouders, passanten en bezoekers worden niet door de watersportvereniging tegen
brandschade of andere schade verzekerd. Dit behoort door de eigenaar te geschieden, vooral
wat betreft de wettelijke aansprakelijkheid.
Art.27 Indien er schade wordt toegebracht aan eigendommen van de vereniging, zal het
desbetreffende lid en/of persoon aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.
Art. 28 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Het bestuur WVM.
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