HAVENREGLEMENT
Artikel 1
Onder de haven worden begrepen de beide havencomplexen in Anna Paulowna (Oude Veer)
en Van Ewijcksluis, beheerd door, of in bezit van de vereniging in de gemeente Hollands
Kroon, omvattende alle grond, gebouwen, steigers, vlotten, water etc. hierna aan te duiden
als haven.
Artikel 2
Het bestuur heeft te allen tijde en onverkort het beheer over de haven, doch wordt voor de
dagelijkse gang van zaken de haven betreffende, vertegenwoordigd door de
havencommissarissen.
Zij worden op hun beurt bijgestaan door de havenmeesters, die tevens zijn belast met de
uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.
Artikel 3
Het bestuur heeft het recht zodanige regels en voorschriften uit te vaardigen als zij voor de
goede gang van zaken in de haven nodig acht.
De ten uitvoerlegging van de regels is in handen van de havencommissarissen.
Artikel 4
De havencommissaris voert het dagelijks beheer over de haven, daarin bijgestaan door de
havenmeesters. De havencommissaris heeft het algemeen toezicht op de haven en is
bevoegd, namens het bestuur alle door hem/haar nodig geachte maatregelen te nemen,
indien een derde door wangedrag of slordigheid het ordelijk gebruik voor anderen in gevaar
brengt.
Hij houdt zorgvuldig een havenregister bij, dat op de haven aanwezig is en steeds voor het
bestuur ter inzage dient te zijn. Dit register moet bevatten: de namen van rechthebbenden
op de ligplaatsen en de namen van hen die een tijdelijke ligplaats is toegewezen. Tevens de
namen van leden die enig deel van de haven voor opslag hebben gehuurd. Ook dienen
bijzonderheden genoteerd te worden in een apart register.
Artikel 5
De ligplaatshouder en het bezoek zijn gebonden zich naar de aanwijzingen van de
havencommissaris, danwel de dienstdoende havenmeester te gedragen.
De laatst genoemden zijn alleen aan het bestuur verantwoording schuldig.
Artikel 6
Rechthebbende op een ligplaats en dergelijke in de haven kunnen alleen zijn zij, die als lid
zijn ingeschreven en hun contributie voor het lopende verenigingsjaar hebben voldaan.
Artikel 7
Het financieel beheer van de havens berust uitsluitend bij het bestuur van de vereniging,
hierin vertegenwoordigd door de penningmeester.

Artikel 8
De tarieven voor de ligplaatsen worden jaarlijks op de algemene ledenvergadering
vastgesteld. Voor de jachthavens Van Ewijcksluis en Oude Veer loopt de huur per halfjaar:
van 15 april tot en met 16 oktober (zomerseizoensplaats) en van 16 oktober tot 15 april
(winterseizoensplaats).
Voor de boxhouders van Oude Veer geldt dat ze desgewenst een winterseizoensplaats in Van
Ewijcksluis aangewezen kunnen krijgen, mits aangevraagd vóór 1 oktober bij de
havencommissaris.
De boxhouders van Van Ewijcksluis kunnen, indien gewenst, buiten de vereniging een
winterplaats zoeken. Wanneer de box door deze boxhouder toch tijdelijk (langer dan 4
weken) door hem als ligplaats is toegewezen, wordt er voor drie maanden aan hem of haar
in rekening gebracht. Zij blijven recht houden op hun vaste aangewezen box.
Wel kan deze in voornoemd geval, tijdens het winterseizoen (al dan niet tijdelijk) worden
toegewezen aan een andere gegadigde.
Hetzelfde geldt wanneer er gekozen wordt voor een droge stalling op Van Ewijcksluis.
Boxhouders van beide havens dienen zowel voor de droge als de natte stalling vóór 1
oktober van enig kalenderjaar bij de havencommissaris te melden of zij een winterligplaats
wensen op Van Ewijcksluis.
De al of niet terecht aangemelde verschillen in de boxmaat, bijvoorbeeld door niet geheel op
de juiste plaats geslagen afmeerpalen, kan geen reden zijn tot herberekening.
Wanneer voor 31 maart van enig kalender jaar het bestuur schriftelijk wordt medegedeeld
dat geen gebruik meer van de ligplaats zal worden gemaakt, wordt 100% van het liggeld
gerestitueerd. Het liggeld moet op tijd betaald zijn.
Nieuwe leden die zich na 1 juli als lid inschrijven, zijn direct over drie maanden liggeld
verschuldigd.
Artikel 9
Het tarief van de overige voorzieningen zoals de bergkasten en winterstalling enzovoort, zal
per object door het bestuur, jaarlijks worden vastgesteld.
Artikel 10
Liggelden, contributie en overige bedragen, dienen binnen de op de nota vermelde termijn
te worden voldaan. De nota wordt u aan het begin van het jaar toegezonden en kan
uitsluitend worden voldaan door storting of overschrijving op het rekeningnummer van de
Watersportvereniging Anna Paulowna, Kerkweg 2A 1760 JD, te Anna Paulowna.
Artikel 11
Leden die een vaste ligplaats in een van onze havens hebben, mogen indien zij dit verzoeken
hun vaartuig afmeren aan de gastensteiger of een andere door de havencommissaris of
havenmeester van de andere haven aangewezen ligplaats.
Zij hebben het recht op 7 vrije ligdagen en betalen daarna een door het bestuur vastgesteld
tarief per etmaal.
Leden zonder vaste ligplaats betalen een door het bestuur vastgesteld bedrag per etmaal.

Artikel 12
Passanten hebben geen recht op vrije ligdagen. Zij betalen het vastgestelde tarief per
etmaal. Voor passanten welke lid zijn van een vereniging aangesloten bij het
HavennetwerkNH, geldt een aparte regeling.
Artikel 13
Passanten en/of leden zullen, op aanwijzing van de havenmeester, plaats nemen in een
andere dan de aan hen toegewezen box indien de noodzaak hiervoor bestaat, bijvoorbeeld
bij activiteiten van de vereniging.
Artikel 14
Het is niet toegestaan vaartuigen of andere eigendommen achter te laten op een plaats of
inrichting voor algemeen gebruik zoals bijvoorbeeld bij een watertappunt, op een vlot, een
steiger, een helling of slipje. Ook is het niet toegestaan eigendommen buiten de daartoe
verhuurde ruimtes op de haven achter te laten zonder uitdrukkelijke toestemming van de
havencommissaris. Eigendommen van leden opgeslagen in of op gemeenschappelijke
ruimten dienen te zijn voorzien van de naam van het lid.
Artikel 15
Het is een ieder verboden zijn of haar vaartuig geheel of gedeeltelijk op de walkant, steiger
of vlot te trekken voor het verrichten van werkzaamheden. Dit kan slechts op de daarvoor
bestemde plaatsen en na overleg met de havencommissaris.
Het is verboden zonder toestemming van de havencommissaris wijzigingen of toevoegingen
aan de steigers, boxpalen of verenigingseigendommen te maken.
Artikel 16
Indien op de daarvoor aangewezen plaatsen werkzaamheden plaatsvinden, waarbij
chemische producten worden gebruikt of vrijkomen, dan dient het lid zelf zorg te dragen
voor de afvoer van het afval naar bijvoorbeeld de gemeentelijke opslag.
De havencommissaris en de havenmeester zijn gerechtigd aan boord van schepen controle
uit te oefenen, indien hij/zij reden heeft te veronderstellen dat zich brandgevaarlijke en/of
milieu belastende situaties voordoen.
De eigenaar is verantwoordelijk voor het rein houden van de plaats waar zijn vaartuig zich
bevindt, alsmede de ruimte rondom zijn vaartuig.
Bij het niet nakomen zal het bestuur in overleg met de gemeentelijke of provinciale diensten
in de omgeving, op kosten van de eigenaar van het vaartuig deze plaats laten schoonmaken.
Artikel 17
Het is niet toegestaan open vuur op en nabij de vaartuigen en op de steigers te hebben.
Artikel 18
Huisdieren dienen op de terreinen en gebouwen aangelijnd te zijn.
Indien het huisdier de haven bevuilt, dient de eigenaar dit terstond op te ruimen.
Bij herhaalde overlast alsmede agressief gedrag kan het bestuur de eigenaar verbieden het
dier naar de haven mee te nemen.

Artikel 19
Vuilnisafval en etensresten mogen niet in de haven worden geworpen, noch op het terrein
van de vereniging of aangrenzend openbaar terrein worden achtergelaten. Zij moeten in de
daarvoor bestemde container worden gedeponeerd. Ook is het verboden de buitenboordtoiletten in de haven te gebruiken.
Gebruik dient te worden gemaakt van de toiletten op de wal. Chemische toiletten dienen op
de daartoe aangewezen plaats te worden geleegd en gereinigd.
Artikel 20
Ieder lid heeft de morele plicht zover het in zijn vermogen ligt, werkzaamheden op de haven
te verrichten. De havencommissaris kan naar aanleiding hiervan een beroep op u doen.
Artikel 21
Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de in en op de haven liggende
schepen en hun inventaris, alsmede de op haar terrein geplaatste trailers en andere
voertuigen. De vereniging is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het betreden van de
haven of haar gebouwen en het gebruik hiervan.
Artikel 22
Alle leden en passanten zijn verplicht hun vaartuig naar het genoegen van de
havencommissaris af te meren. De havencommissaris heeft het recht bij nalatigheid dit te
herstellen en zal zo nodig op kosten van de eigenaar het vaartuig van goede landvasten
voorzien.
Artikel 23
Alle schade en kosten welke door onnauwkeurig uitgevoerde manoeuvres, onvoldoende goed
afmeren of door welke andere nalatigheid ook, door een lid of een passant op de haven aan
eigendommen van de vereniging of leden wordt toegebracht, komen voor zijn of haar
rekening. Leden en passanten verbinden zich deze schade onmiddellijk te voldoen,
onverminderd het recht van het bestuur eventueel gebruik van de ligplaats onmiddellijk op te
zeggen en deze te ontruimen, of te laten ontruimen. Dit zonder teruggave van reeds geïnde
liggeld dan wel passantengeld. Alle leden zijn verplicht een WA-verzekering voor hun schip af
te sluiten. Het niet afsluiten van zo’n verzekering is reden voor royement.
Artikel 24
Wanneer een lid:
A. zich bevindt in of op een vaartuig van een ander zonder toestemming van de
eigenaar;
B. zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of vervreemding van eigendommen hem niet
toebehorende;
C. ondanks herhaalde waarschuwingen zich niet houdt aan, of op ernstige wijze de
bepalingen van dit reglement overtreedt;
D. zich niet fatsoenlijk gedraagt op de haven;
kan dit voor het bestuur aanleiding zijn het desbetreffende lid te royeren.

Artikel 25
Leden, die een ligplaats wensen kunnen hiervoor op de havens informeren bij de
dienstdoende havenmeester, die hun een tijdelijke ligplaats toewijst of hen op een wachtlijst
plaatst in volgorde van aanmelding. Voor de definitieve toewijzing is de fiat van de
havencommissaris nodig. Dit geldt ook als om een andere ligplaats wordt verzocht, maar dan
vindt deze wijziging in principe plaats aan het eind van het jaar!
Artikel 26
Bij afwezigheid van een ligplaatshouder en zijn of haar schip, dient men het vertrek te
melden bij de havenmeester en heeft de havenmeester het recht die ligplaats gedurende die
afwezigheid aan een ander toe te wijzen.
Artikel 27
Het is te allen tijde verboden ligplaatsen of andere delen van de terreinen te gebruiken voor
commerciële doeleinden.
Artikel 28
Zie ook artikel 8.
Het gebruik van de ligplaatsen geldt voor een vol kalenderjaar voor de jachthaven van
Ewijcksluis en voor de jachthaven Oude Veer van 16 april tot 15 oktober. Na deze datum
dienen in de jachthaven Oude Veer de boten uit het water gehaald te worden om daar op
het droge te worden gezet of in de jachthaven van Ewijcksluis of desgewenst elders te
worden afgemeerd. De box dient schoon en leeg te worden opgeleverd.
Artikel 29
Stroom afnamepunten zijn voor leden en passanten vrij te gebruiken, doch mogen alleen
worden aangesloten met een deugdelijke randgeaarde stekker en geaarde kabel als de
eigenaar aan boord is. Het aansluiten van las-, snij- en schuurapparatuur is alleen
toegestaan in overleg met de havenmeester. Hiervoor kan de havenmeester u verplichten
uw vaartuig te verhalen naar een daarvoor bestemde plaats om overlast aan andere schepen
te voorkomen. Het is nadrukkelijk verboden apparatuur aangesloten te hebben, indien u
afwezig bent.
Artikel 30
De drinkwatertappunten mogen kosteloos gebruikt worden voor het innemen van
drinkwater. Het is verboden de drinkwatertappunten te gebruiken voor het afspuiten van een
vaartuig of andere materialen.
Tegen betaling en met toestemming van de havenmeester is dit laatste wel mogelijk.
Artikel 31
In de toegewezen boxen mag slechts 1 vaartuig, kleiner dan de lengte van de box, worden
afgemeerd. Bijboten dienen aan dek te worden geplaatst of in davits te hangen en de
passage op de steiger niet te hinderen.

Artikel 32
Alleen door het bestuur gemachtigde personen zijn gerechtigd de mechanische installaties
beheerd door of in gebruik bij de vereniging, te bedienen.
Artikel 33
Alle personen op de haven zijn onderworpen aan de bepalingen van dit reglement. Niemand
zal enig recht hem door dit reglement verleend, aan een ander kunnen overdragen, tenzij
het bestuur hem of haar daartoe machtiging verleent.
Artikel 34
In het geval een ligplaatshouder twee jaar lang geen gebruik maakt van zijn ligplaats, zal de
havencommissaris van de betreffende haven gemachtigd zijn, deze ligplaats toe te wijzen
aan een ander lid. Dit geldt zowel voor de droge als de natte ligplaats.
Artikel 35
Elke belanghebbende wordt geacht de bepalingen van dit reglement te kennen. Het is op de
havens te verkrijgen en ligt daar tevens ter inzage.
Artikel 36
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Geschillen dienen
schriftelijk via Kerkweg 2A, 1761 JD Anna Paulowna of per email aan secretaris@wvap.nl te
worden aangemeld.
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