
 

VERENIGINGSREGLEMENT WSVNPW 
 
 

Dit Verenigingsreglement bestaat uit drie delen: 

 sectie A: Huishoudelijk Reglement 

 sectie B: Beheerplan 

 sectie C: Criteria, procedures en bepalingen aangaande de toewijzing van ligplaatsen 
Het Verenigingsreglement zal worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 
april 2011 
 
SECTIE A Huishoudelijk Reglement 
Het Huishoudelijk Reglement is een nadere uitwerking van de statuten.  
 
Definities 
Haventerrein Watersportvereniging NoorderplassenWest 
Het gebied dat wordt beheerd door Watersportvereniging NoorderplassenWest. 
 Jachthaven 
Onder de jachthaven, waarop dit reglement van toepassing is, wordt verstaan: de bij WSVNPW in 
eigendom of beheer zijnde wateren en terreinen, inclusief de steigers (Kroonknoop, Jakobsstaf, 
Octant, Ploeganker), de bebouwing en andere constructies. 
Ligplaats Watersportvereniging NoorderplassenWest 
De locatie in het water binnen de grenzen van het Haventerrein van Watersportvereniging 
NoorderplassenWest dat voor de periode zoals genoemd in de ligplaatsovereenkomst ter beschikking 
wordt gesteld aan het lid voor het afmeren en neerleggen van een vaartuig. 
Ligplaatshouder Watersportvereniging NoorderplassenWest 
Lid van Watersportvereniging NoorderplassenWest, wonende in de wijk Noorderplassen West, dat 
door het bestuur van Watersportvereniging NoorderplassenWest een ligplaats is toegewezen op het 
Haventerrein van Watersportvereniging NoorderplassenWest. 
 
1. Algemene bepalingen 
1.1 Alle leden zijn gebonden aan de besluiten, welke door een algemene ledenvergadering (ALV) zijn 

genomen, onverschillig of zij al dan niet bij het behandelen van het onderwerp aanwezig zijn 
geweest. Zij verbinden zich tevens tot de goede uitvoering van deze besluiten mede te werken. 

1.2 Bij verandering van adres moeten de leden dit per e-mail aan de secretaris melden 
(secretariaat@wsvnoorderplassenwest.nl). Bij in gebreke blijven hiervan zijn alle eventuele 
gevolgen hiervan, ook financiële, voor rekening van het betreffende lid. 

1.3 ALV-besluiten worden gepubliceerd op de website (www.wsvnoorderplassenwest.nl) en/of 
verspreid per e-mail. Ten aanzien van een besluit dat een specifiek lid betreft, kan, indien het 
bestuur dat wenselijk acht en voor zover niet in strijd met enige dwingende regel, van publicatie 
worden afgezien. 

1.4 De vereniging en/of het bestuur van de vereniging is niet aansprakelijk voor: 
- schade, hoe dan ook ontstaan en/of toegebracht aan personen of goederen; 
- letsel toegebracht aan personen, door welke oorzaak dan ook; 
- diefstal van welk eigendom dan ook. 

1.5 De havenmeester is door het bestuur belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse 
gang van zaken in de haven. Zijn taken zijn omschreven in het beheerplan (Sectie B van dit 
Verenigingsreglement). 

1.6 De havenmeester is verder belast met de uitvoering van het Verenigingsreglement en is hiervoor 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Iedereen die zich op de jachthaven bevindt, is 
verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Wanneer vaartuigen of andere 
objecten zich op of in de jachthaven bevinden zonder dat de betreffende leden daartoe gerechtigd 
zijn, neemt de havenmeester, na overleg met het bestuur, maatregelen. De hieruit voortvloeiende 
kosten zijn voor die betreffende leden. 

1.7 Bij afwezigheid van de havenmeester is ieder bestuurslid bevoegd de in dit reglement aan de 
havenmeester opgedragen beslissingen te nemen, indien de situatie geen uitstel gedoogt. 

1.8 In alle gevallen waarin dit Verenigingsreglement niet voorziet, beslist het bestuur, behoudens voor 
zover een beslissing aan de ALV is voorbehouden. 



 

2. Leden en lidmaatschap 
2.1 Watersportvereniging NoorderplassenWest kent de volgende procedures tot verkrijging van het 

lidmaatschap: 
2.1.1 Lidmaatschap 

Voorwaarden tot verkrijging zijn: 

 aspirant lid is bewoner van NoorderplassenWest of komt daar bewijsbaar te wonen; 

 aspirant lid heeft de contributie voldaan; 

 jaarlijkse contributie per 2011: 50 euro. 
2.1.2 Buitengewoon lidmaatschap en erelidmaatschap 

Natuurlijke personen kunnen als donateur van de verenigingen worden ingeschreven. De 
minimum jaarlijkse bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld. Voor het inschrijven van 
donateurs wordt in grote lijnen eenzelfde procedure gevolgd als bij het verkrijgen van een 
gewoon lidmaatschap. Als toelatingscriterium voor donateurs geldt o.a. persoonlijke 
belangenloosheid van betrokkene. 
Iemand kan voor het erelidmaatschap worden voorgedragen door het bestuur of door tenminste 
tien stemgerechtigde leden. Deze voordracht moet in een ALV tenminste twee/derde van het 
aantal geldig uitgebrachte stemmen verwerven. 
Het erelidmaatschap kan alleen worden verleend vanwege buitengewone en persoonlijke 
verdiensten van de voorgedragenen voor de watersport in het algemeen of voor de vereniging in 
het bijzonder. 

2.1.3 Beëindiging lidmaatschap bij verhuizing 
Voor leden die verhuizen naar een woning buiten NoorderplassenWest vervalt het lidmaatschap 
na afloop van het lopende seizoen (welke loopt van mei tot en met april). 

2.2 Schorsing 
Het bestuur kan een lid tijdelijk schorsen wegens wangedrag of een andere dwingende reden, 
welke schorsing al dan niet wordt gevolgd door een procedure tot beëindiging van het 
lidmaatschap op grond van de statuten. De schorsing houdt in dat het betrokken lid de toegang 
tot de steigers en tot evenementen voor leden in die periode is ontzegd. Het lid heeft echter 
steeds recht om, na overleg met het bestuur, zijn eigendommen te verzorgen, eventueel onder 
toezicht. Onder wangedrag wordt ondermeer verstaan: 

 het in opspraak brengen van de vereniging of de watersport; 

 het schaden van de belangen van de vereniging of de watersport; 

 het zich niet houden aan het bepaalde in statuten en reglementen en/of de besluiten van het 
bestuur; 

 het zich onwelvoeglijk gedragen. 
2.2.1 Indien schorsing van een lid wordt overwogen, wordt dit lid door het bestuur schriftelijk of 

mondeling uitgenodigd zijn/haar gedrag te verdedigen. Voor minderjarige leden wordt ook een 
der ouders of voogden uitgenodigd. 

2.2.2 Tegen een schorsing staat gedurende een maand beroep open bij de ALV. Hangende het 
beroep blijft de schorsing van kracht. 

 
3. Rechten van de leden 
3.1  Toegang tot het (nog te realiseren) clubhuis en de steigers hebben alle leden als genoemd in dit 

Verenigingsreglement en hun genodigden. Leden zijn verantwoordelijk voor gedragingen van hun 
genodigden. 

3.2 Recht op een ligplaats in de haven alsmede het gebruik van de faciliteiten is in principe voor het 
schip van de leden welke de contributie en het liggeld betaald hebben. Indien vanwege 
plaatsgebrek niet aan alle leden een ligplaats kan worden geboden, zal een wachtlijst worden 
opgesteld. Voor de criteria, procedures en bepalingen aangaande de toewijzing van ligplaatsen 
wordt verwezen naar sectie C van het Verenigingsreglement. 

3.3 De te berekenen tarieven voor de faciliteiten die de vereniging biedt aan haar leden worden in de 
ALV vastgesteld. 

 
4. Verantwoordelijkheden van de leden 
4.1 Alle leden zijn verplicht het bestuur zoveel mogelijk steun te verlenen om de goede gang van 

zaken in de jachthaven te bevorderen. 



 

4.2 Elk lid is gehouden de hem/haar toegezonden rekeningen voor contributie, entreegeld, 
vergoeding voor het verlenen van faciliteiten, enz. binnen 30 dagen na dagtekening te voldoen. 
Meent men bezwaren te kunnen aanvoeren tegen in rekening gebrachte posten, dan dient men 
binnen veertien dagen na dagtekening de penningmeester hierover gemotiveerd, middels 
aangetekend schrijven, te benaderen. 

4.3 Is een rekening na 30 dagen niet voldaan, dan kan de penningmeester een aanmaning 
toezenden. Is na deze aanmaning de gehele som van de rekening niet binnen 30 dagen voldaan, 
dan kan het bestuur aan het betrokken lid het lidmaatschap opzeggen. De vereniging zal dan, 
indien zij dit wenselijk acht, gerechtelijke stappen ondernemen om de eigendommen van het lid, 
die zich op het terrein van de vereniging bevinden, onder haar beheer te houden tot het lid aan 
zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten van deze procedure komen voor rekening van 
het betrokken lid. Ook eventuele verwijderingskosten komen voor rekening van het betrokken lid. 

4.4 Tegenover een vordering tot betaling aan de vereniging uit hoofde van de reglementen kan geen 
beroep op schuldvergelijking worden gedaan, terwijl alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten zoals advocaat-, deurwaarderskosten, enz. geheel voor rekening zijn voor het betreffende 
lid dat in gebreke bleef de betreffende vordering tijdig te voldoen. 

4.5 Ligplaatshouders worden geacht ‘als een goed huisvader’ gebruik te maken van het 
Haventerrein. 

4.6 Ligplaatshouders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vaartuig. 
4.7 Iedere eigenaar is verplicht zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd en wel 

zodanig dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steigers of palen. Indien het voor het afmeren 
c.q. verlaten van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van naastliggende vaartuigen los te 
maken, is men verplicht deze direct weer deugdelijk te bevestigen. Elk vaartuig behoort met de 
nodige stootwillen te zijn uitgerust. Deze behoren in goede staat te zijn en van de juiste afmeting. 
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 betrokken eigenaar. 

4.8 Ligplaatshouders zijn verplicht te zorgen dat hun vaartuig deugdelijk verzekerd is en technisch in 
orde. 

4.9 Gasinstallaties dienen deugdelijk en veilig te zijn. Ook de omgang met gasinstallaties dient op 
verantwoorde wijze te gebeuren. 

4.10 De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met ingebouwde motor of motor met losse tank is 
verplicht ervoor zorg te dragen dat zich een in goede staat verkerende en doende snelwerkende 
blusser, ter bestrijding van olie- of benzinebrand, aan boord bevindt. 

4.11 Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan 
personen en de jachthaven, alsmede eigendommen van de leden, passanten en de vereniging. 

4.12 Na tien uur ’s avonds dienen leden en hun bezoekers die zich in of op hun vaartuig bevinden, 
danwel op de steigers, stil te zijn ter voorkoming van overlast. Slechts op gedempt niveau dient 
nog te worden gecommuniceerd. 

4.13 In geval van calamiteiten of storm zijn leden die zich op het Haventerrein bevinden verplicht hulp 
te verlenen. 

4.14 Het is niet toegestaan: 

 in de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluid of ander 
overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen optreden hoog genoeg voor het 
doen ontstaan van ontploffingen of brand; een en ander ter beoordeling aan de 
havenmeester; 

 een vaste of semi-vaste elektrische leiding aan te leggen van de steiger naar het vaartuig, 
zonder toestemming van de havenmeester; 

 stoffen in het water van de haven te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor stoffen als 
brandstoffen, olie, vet, bilgewater, etc., alsook voor (huishoudelijk) afval, de inhoud van 
chemische toiletten en andere stoffen die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen; 

 (huis)vuil achter te laten op het vaartuig of de steigers en oevers; 

 onderwatertoiletten aan boord te gebruiken binnen de jachthaven; 

 op enige wijze stoffen op of in de bodem te brengen binnen de jachthaven; 

 huisdieren los te laten lopen op steigers of terreinen, tenzij anders aangegeven; 

 drinkwater te gebruiken voor het wassen van vaartuigen; 

 constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties; 

 steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren; 



 

 goederen op de steigers en/of op het terrein onbeheerd achter te laten zonder toestemming 
van de havenmeester; 

 vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te veroorzaken; 

 in de haven te surfen, zeilen met zeiljachten die zijn voorzien van een motor; 

 in de haven te zwemmen of vissen op andere dan de daarvoor aangewezen plaatsen 

 sneller dan 5 km/uur te varen; 

 in de jachthaven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder 
toestemming van het bestuur; 

 jonge kinderen zonder begeleiding op de steigers te laten komen; 

 te rennen over de steigers; 

 open vuur te gebruiken, waaronder barbecues; 

 te wonen in het vaartuig; 

 andermans vaartuig te verhalen. 
 
5. Functioneren van het bestuur 
Voor het functioneren van het bestuur en haar taken wordt verwezen naar de statuten. 
 
6. Geschillen 
6.1  Geschillen, ontstaan betreffende het havenbeheer, kunnen binnen tien dagen door de leden 

worden voorgelegd aan het bestuur via e-mail (bestuur@wsvnoorderplassenwest.nl), dat zo 
spoedig mogelijk in het geschil beslist. Wanneer een lid dit verlangt, zal de beslissing van het 
bestuur op de eerstvolgende ALV aan de orde worden gesteld. Beslissingen van de 
havenmeester c.q. het bestuur in afwachting van de beslissing van het bestuur c.q. de 
ledenvergadering, behouden hun geldigheid. 

6.2  Leden die klachten wensen in te dienen, kunnen zich tot het bestuur wenden. Deze is verplicht de 
klachten op de eerstvolgende bestuursvergadering in behandeling te brengen. Het resultaat 
wordt de betrokkene medegedeeld. 

6.3  Indien een artikel in dit Huishoudelijk Reglement voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist het 
bestuur. In gevallen waarin het Verenigingsreglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 
7. Commissies 
7.1  Naar behoefte kunnen door het bestuur of de ALV commissies in het leven worden geroepen of 

beëindigd. 
7.2  De commissies hebben een dubbele functie. Enerzijds zijn ze niet-bindend adviseur van het 

bestuur, anderzijds kan het bestuur uitvoering van besluiten van het bestuur of de ALV aan een 
commissie of een of meer leden daarvan delegeren. Voor de uitgevoerde taken dient 
verantwoording te worden afgelegd aan het bestuur of de ALV. 



 

SECTIE B Beheerplan 
 
1. Havenmeester 
Het clubgebouw wordt niet tegelijkertijd gerealiseerd met het in gebruik nemen van de steigers (de 
haven). Derhalve zal het beheer van de haven de eerste jaren niet vanuit het clubgebouw 
plaatsvinden. 
1.1 Voor het beheer is een havenmeester aangesteld. Hij voert (onder leiding van het dagelijks 

bestuur) de taken uit die staan omschreven in het Verenigingsreglement. Hij doet dit samen met 
een groep vaste vrijwilligers die de havencommissie vormt. 

1.2  De dienstdoende havenmeester ziet toe op het ordelijk gebruik van de haven en zorgt ervoor dat 
onderhoud tijdig plaatsvindt. De havenmeester maakt deel uit het bestuur. 

1.3  De havenmeester zorgt ervoor dat passanten een ligplaats krijgen toegewezen, hij int de 
daarvoor geldende vergoeding en draagt die af aan het bestuur. De passanten en geïnde 
liggelden worden geregistreerd. Minimaal één (dagelijks)bestuurslid is altijd bereikbaar voor de 
havenmeester indien deze tegen situaties aanloopt waarin hij ruggespraak nodig acht. 

1.4  De vereniging verleent de havenmeester het recht om te controleren of alle vaartuigen technisch 
in orde zijn en voldoen aan de op dat moment geldende (wettelijke) regels, in het bijzonder voor 
gasinstallaties. Verder ziet hij erop toe dat (huis)vuil op juiste wijze worden verwijderd. Zo nodig 
verhaalt de havenmeester de kosten voor verwijdering en reiniging op de veroorzaker. Boetes die 
de vereniging in dergelijke gevallen krijgt, worden verhaald op de nalatige gebruiker.. 

1.5  In het algemeen houdt de havenmeester zich op de hoogte van alle regels die gelden voor het 
beheer en onderhoud van verenigingshavens. 

1.6  De havenmeester is verder belast met klein onderhoud (voor zover de garantieregeling van de 
aannemer daarin niet voorziet) en de maandelijkse inspectie van reddingmiddelen, alsmede van 
de overige voorzieningen op de haven. Verder ziet hij toe – en onderneemt actie – met betrekking 
tot meldingen van overlast, schade, veiligheid, misbruik van/aan de haven en de voorzieningen. 

 
2. (Bouwkundig) onderhoud 
2.1  Het reguliere onderhoud dat zal moeten worden uitgevoerd (m.n. het schoonhouden van de 

steigers, kleine reparaties en maandelijkse inspectie van de voorzieningen), wordt gecoördineerd 
door de havenmeester. Daarnaast wordt het de leden van de vereniging verplicht gesteld om 
tenminste twee dagen per jaar - tussen 1 april en 1 oktober - beschikbaar te zijn voor een 
‘havenwerkdag’. Deze werkdagen worden door de havenmeester georganiseerd. De verwachting 
is dat er voldoende actieve leden zijn die vrijwillig beschikbaar zijn voor klushulp. Desondanks is 
er - gelet op het verwachtte toenemende onderhoud in de toekomst (denk ook aan het clubhuis) – 
voor gekozen om de verplichte beschikbaarheid van leden vast te leggen in dit beheerplan. 

2.2. Leden moeten, zonder recht op vergoeding, gedogen dat indien de eigenaar van het gebied (de 
gemeente) een taxatie van het gebied wil verrichten, dan wel over wenst te gaan tot het 
verrichten van werkzaamheden de verenging toegang tot de ligplaats verlenen.  

 
3. Veiligheid 
3.1  In geval van een calamiteit zijn voorzieningen beschikbaar op de steigers. Het gaat daarbij om 

reddingsmateriaal. De voorzieningen voldoen aan de daarvoor geldende keurmerken. Verder zijn 
er aan de steigers drenkelingentrappen aangebracht. 

3.2  Het bestuur heeft het recht in geval van moverende redenen (in het kader van veiligheid of 
bijvoorbeeld evenementen) een uitvaar verbod in te stellen. 

 
4. Orde & netheid 
4.1  De havenmeester ziet toe op de orde op het Haventerrein en dus ook op het schoonhouden 

ervan. Van de leden en ligplaatshouders wordt verwacht dat zij de haven op orde. Hieronder 
wordt ook verstaan het netjes achterlaten van boten. Verder zal meerdere malen per jaar tijdens 
havenwerkdagen door de leden grote schoonmaak worden gehouden. 

4.2  Voor een beter en netter havenaanzicht behoudt het bestuur het recht voor het contract te 
beëindigen indien een boot te veel achterstallig onderhoud heeft. 

4.3  Boten welke gedurende de winter in de box blijven liggen, moeten voorzien zijn van goede 
degelijke landvasten, zo niet dan vervangen wij de landvasten voor nieuwe, dit op kosten van de 
booteigenaar. Mocht er tijdens de winter iets met de boot aan de hand zijn, dan lichten wij de 



 

ligplaatshouder hierover in, bij geen reactie gaan wij dit oplossen. De rekening is voor de 
booteigenaar en dient per omgaande te worden voldaan.  

 
5. Overlastbeheersing 
Ligplaatshouders en overige leden die op het Haventerrein komen, zijn verantwoordelijk voor orde en 
netheid in de haven. Hier zullen zij door het bestuur en de havencommissie op worden aangesproken. 
Berichten uit de buurt over overlast zullen direct serieus genomen worden.  
 
6. Passanten 
De vereniging ontvangt passanten. Naar verwachting zal er echter maar beperkte mogelijkheid zijn. 
Het aanmeren van passanten zal zijn voor de aaneengesloten duur van maximaal 3x24 uur. 
Passanten betalen liggeld. De tarieven worden nader bepaalt. 
 
7. Parkeren van auto’s en andere vervoermiddelen 
7.1  In het parkeren van auto’s en dergelijke op het terrein van de vereniging is niet voorzien. Auto’s 

kunnen alleen geparkeerd worden op de openbare weg. Aangezien het een buurthaven betreft, 
zullen booteigenaren gewoon met de fiets of lopend naar hun boot kunnen komen, waardoor 
geen parkeeroverlast van de haven te verwachten is. 

7.2  Bij het parkeren van trailers, dienen deze te worden losgekoppeld van de auto om zo de 
beschikbare parkeerplaatsen bij de trailerhelling optimaal te kunnen gebruiken. 

 
8. Laden en lossen van personen, schepen en materieel 
Ook hier zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Alleen kleine schepen kunnen via de trailerhelling te 
water worden gelaten. Het gebruik van de openbare trailerhelling geschiedt volledig op eigen risico. 
De verenigingshaven heeft zelf geen mogelijkheden schepen te water te laten. 
 
 



 

SECTIE C Criteria, procedures en bepalingen aangaande de toewijzing van ligplaatsen 
 
1. Criteria ligplaats Watersportvereniging NoorderplassenWest 
1.1  Aanvrager moet lid zijn van Watersportvereniging NoorderplassenWest. 
1.2  De contributie moet voldaan zijn voor de jaren van inschrijving als lid. 
1.3  Een buitengewoon lid van Watersportvereniging NoorderplassenWest kan geen aanspraak 

maken op een ligplaats in de haven van Watersportvereniging NoorderplassenWest, tenzij het 
bestuur om gegronde redenen anders besluit. 

1.4  Ligplaatsen worden alleen toegewezen aan leden die wonen in Noorderplassen West of die bij de 
afgifte/verhuur binnen 1 jaar woonachtig zullen zijn in NoorderplassenWest. 

1.5  Voor toekomstige bewoners geldt dat voorafgaand aan de afgifte van een ligplaats een koop- of 
huurovereenkomst moet overlegd waaruit de toekomstige woonachtigheid blijkt. 

1.6  Het vaartuig waarvoor de ligplaats bestemd is, moet op naam staan van (of, in gevallen waar een 
tenaamstelling niet goed mogelijk is, het vaartuig moet verzekerd zijn door) het in 
NoorderplassenWest woonachtige lid. 

1.7  Voorgaande zal jaarlijks door de vereniging gecontroleerd worden. 
1.8  Ligplaatshouderschap is niet voortdurend maar wordt jaarlijks, na controle van de gegevens, 

telkens (stilzwijgend) verlengd voor een periode van opnieuw 12 maanden. 
1.9  Bij twijfel omtrent de woonachtigheid en/of het eigendom/gebruik van het vaartuig door het 

betreffende lid zal de toegewezen ligplaats teruggenomen worden door enkele mededeling door 
het bestuur aan het betreffende lid, waarbij het lid geen recht heeft op restitutie of vermindering 
van het liggeld. 

1.10 Het niet voldoen aan de verplichtingen leidt tot verlies van de ligplaats. 
1.11 Direct na beëindiging van de ligplaatsovereenkomst zal de box worden ontruimd en aan de 

vereniging ter beschikking worden gesteld. Mocht het lid in gebreke blijven dan verbeurt hij een 
direct opeisbare boete van € 250,-- voor iedere dag dat het gebruik voortduurt. 

 
2. Procedure van toewijzen ligplaats Watersportvereniging NoorderplassenWest 
2.1  De toewijzing van de ligplaatsen zal geschieden volgens het rangnummer op de wachtlijst 

inschrijving ligplaats Watersportvereniging NoorderplassenWest. 
2.2  Aan de leden wordt een ligplaats aangeboden. 
2.3 Leden die voor de gestelde uiterste datum positief reageren worden geregistreerd als aanvrager. 
2.4  Het rangnummer dat geïnteresseerden krijgen is afhankelijk van de datum van inschrijving als lid 

& betaling van de contributie, zoals terug te vinden is in de administratie van de vereniging 
2.5  Zodra een geschikte ligplaats beschikbaar is, zal de aanvrager worden getoetst aan de norm 

Criteria ligplaats Watersportvereniging NoorderplassenWest. 
2.6  Zodra aan de norm Criteria ligplaats Watersportvereniging NoorderplassenWest is voldaan wordt 

aan aanvrager een ligplaats toegewezen. 
2.7  Indien het aantal aanvragers groter is dan het aantal beschikbare ligplaatsen, komt aanvrager 

automatisch op de wachtlijst. Daarbij geldt de datum van het betalen van het lidmaatschap. 
2.8  Nieuwe geïnteresseerden in een ligplaats komen, als er geen ligplaats beschikbaar is, op de 

wachtlijst terecht. 
2.9  Indien het lid de ligplaats niet wenst af te nemen, behoudt het lid haar rangnummer op de 

wachtlijst inschrijving ligplaats Watersportvereniging NoorderplassenWest. De toewijzing van een 
ligplaats aan de leden op een eventuele wachtlijst zal geschieden op basis van het rangnummer. 
Ook voor interne verhuizingen in de haven (verwerven van andere ligplaats) is het rangnummer 
het bepalende criterium. 

 
3. Bepalingen toewijzen ligplaats Watersportvereniging NoorderplassenWest 
3.1  Een lid met een lager rangnummer heeft altijd voorrang boven een lid met een hoger 

rangnummer. 
3.2  Per huishouden wordt maximaal één ligplaats uitgegeven. 
3.3  Er zijn verschillende type ligplaatsen welke gekoppeld zijn aan het formaat van het vaartuig, Het 

is aan het bestuur van Watersportvereniging NoorderplassenWest om te bepalen of de ligplaats 
geschikt is voor het neerleggen van het vaartuig van het lid. Dit kan betekenen dat een te klein 
vaartuig niet in een grotere ligplaats geplaatst wordt. 

3.4  Ligplaatshouders die verhuizen naar een woning buiten NoorderplassenWest verliezen na afloop 
van het lopende seizoen (mei-april) het recht op een ligplaats. 



 

3.5  Bij aanvaarding van een ligplaats wordt het liggeld vooraf betaald. Betaling geeft geen garantie 
op een ligplaats. 

 
4. Het bestuur behoudt zich het recht voor om op genomen beslissingen terug te komen, naast 
bovengenoemde criteria anders te beslissen over de toewijzing van ligplaatsen, na toewijzing van 
ligplaatsen op haar besluit terug te komen en alsnog anders te beslissen, op elk moment de 
geografische ligging van een ligplaats uitgegeven aan een ligplaatshouder te wijzigen, alles in goed 
overleg met betrokkenen. 
 
5. Het bestuur behoudt zich in bijzondere gevallen het recht voor een aspirant lid te weigeren en/of 
een lid te royeren zonder door het lid reeds betaalde contributies te retourneren. 
 
 


