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Huishoudelijk Reglement WSV De Kil  

 
Artikel 1 

Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld door de ledenvergadering en zal alles regelen, wat de dagelijkse praktijk van de vereniging betreft.  

Dit Reglement mag nimmer in strijd zijn met de statuten. 

 

Artikel 2 

Voor besluiten tot wijzigingen van dit reglement is een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist. 

 

Artikel 3 

In gevallen, waar noch de statuten, noch het Huishoudelijk Reglement in voorzien, alsmede in gevallen waar omtrent uitleg van de artikelen verschil 

van mening bestaat, beslist het bestuur.  

 

Artikel 4 

Meerdere leden van een gezin mogen niet tegelijkertijd deel uitmaken van het bestuur. 

 

Artikel 5 

De contributies voor leden, buitengewone leden en begunstigers worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het liggeld wordt bepaald 

naar de afmetingen van de ligplaats. Het entreegeld wordt bepaald naar de lengte van het vaartuig. Het beoordelen tot het verkrijgen van een grotere 

ligplaats, is voorbehouden aan het bestuur. Een grotere ligplaats wordt niet eerder uitgegeven dan na een termijn van 5 jaar na intrede tot de 

vereniging, tenzij een bedrag wordt betaald dat overeenkomt met het verschil tussen het betaalde entreegeld en het entreegeld dat past bij de 

categorie van het grotere schip. Een nieuwe termijn van 5 jaar gaat dan in. 

 

Artikel 6 

De leden zijn de contributie, het liggeld en het eventuele entreegeld bij vooruitbetaling over het komende verenigingsjaar verschuldigd. Zij dienen bij 

vooruitbetaling de aan de leden toegezonden rekening te  voldoen binnen 30 dagen na dagtekening. Bij niet tijdige betaling verkeert het lid in 

verzuim en gebreke en is de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening. Het lid zal door de 

penningmeester worden gemaand om alsnog binnen 14 dagen te voldoen. De aanmaningskosten bedragen EUR 35,00.  Het lid is gehouden deze 

kosten te voldoen naast het openstaande verschuldigde bedrag. Indien het verschuldigde en de aanmaningskosten niet tijdig worden voldaan, kan het 

bestuur besluiten het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen. Dit zal in de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden gemeld. 

 

Artikel 7 

Leden zijn verplicht wijzigingen in hun bij de vereniging geregistreerde gegevens, zoals (mail)adressen en telefoonnummers, binnen een maand na 

ontstaan door te geven aan de secretaris.  

 

Artikel 8 

Buitengewone leden, ereleden en begunstigers hebben toegang tot de haven en de daaraan verbonden terreinen van de vereniging, alsmede tot de 

ledenvergadering, bijeenkomsten en evenementen. Zij hebben in de ledenvergadering geen stemrecht. Buitengewone leden hebben voorrang bij het 

verkrijgen van een ligplaats en komen in volgorde van  aanmelding op een aparte wachtlijst te staan. 

 

Artikel 9 

Gezinsleden van de leden, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, hebben niet direct recht  op een ligplaats. Zij worden  op de  wachtlijst gezet in 

volgorde van aanmelding. 

Artikel 10 

Het  lid dat ophoudt lid te zijn verliest, met ingang van het seizoen volgend op die verandering, het recht op een ligplaats. 

 

Artikel 11 

Als het lidmaatschap eindigt conform artikel 7-1a van de statuten, is het bestuur verplicht een der erfgenamen in de rechten te laten treden, die het 

overleden lid had voor zijn of haar overlijden. 

Artikel 12 

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar. Bij latere opzegging 

eindigt het lidmaatschap eerst aan het einde van het volgende verenigingsjaar. De financiële verplichtingen uit hoofde van het lidmaatschap blijven 

dan verschuldigd. 

Artikel 13 

Alle schade, hoe dan ook ontstaan, aan de eigendommen van de vereniging en hetgeen waarover de vereniging het beheer heeft, zijn voor rekening 

van het lid of de leden, door wie de schade is veroorzaakt. De schade wordt bindend vastgesteld door het bestuur, waarbij het in gebreke blijven van 

directe voldoening, tegen het betrokken lid of leden in rechte zal worden opgetreden. Elk lid is verplicht zijn vaartuig te verzekeren tegen wettelijke 

aansprakelijkheid. De vereniging is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van leden, bezoekers of gasten en voor 

onverhoopte stroomuitval en van uitval van andere nutsvoorzieningen met hun eventuele gevolgen. 

 

Artikel 14 

Het bestuur is bevoegd, voor zover toereikend, ligplaatsen te verhuren. De prijzen en condities worden door het bestuur bepaald. 

Artikel 15 

Bij verkoop van een vaartuig heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de ligplaats. Bij verkoop van een vaartuig buiten de vereniging, moet het 

vaartuig de haven verlaten, tenzij het bestuur anders beslist. 
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Artikel 16 

De havenmeester is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de haven. Hij ontvangt de passanten en wijst deze een ligplaats in de haven 

aan. Onder leiding van het bestuur deelt de havenmeester de ligplaatsen van de haven in. Het bestuur blijft daarbij verantwoordelijk voor de 

verdeling van de ligplaatsen. De havenmeester rapporteert het bestuur over de gang van zaken in de haven. 


