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Artikel 1 

1.1 Dit reglement is van toepassing op de haven en het havengebied eigendom van watersportvereniging Noorderklip en 

het deel waar de watersportvereniging een huurovereenkomst heeft met Waterschap Brabantse Delta en gemeente 

Drimmelen. 

1.2 Het zal bij eventuele uitbreiding van de havenaccommodatie voor deze vereniging eveneens van toepassing zijn en 

kan zo nodig aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. 

Artikel 2 

2.1 Het doel van dit reglement is, alle zaken op de haven en het haventerrein betrekking hebbende, te regelen. 

Artikel 3 

3.1 Indien er in de haven een ligplaats beschikbaar komt, is toekenning van een ligplaats mogelijk aan een lid van de 

vereniging, indien hij/zij ieder jaar, uiterlijk tot op de dag van de algemene ledenvergadering, zijn/haar aanvraag 

hiertoe schriftelijk heeft gedaan. 

3.2 Het bestuur dient met inachtneming van de aanvraagperiode bovendien rekening te houden met de afmetingen van 

het vaartuig, dit om de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. 

3.3 Toekenning van een ligplaats is persoonsgebonden. 

3.4 Gedeeld eigenaarschap van een vaartuig geeft geen recht op overdracht van de ligplaats. 

Artikel 4 

4.1 De toegewezen ligplaats is strikt persoonlijk, de ligplaatshouder is nimmer gerechtigd om zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van het bestuur zijn/haar ligplaats, al dan niet tijdelijk, aan derden uit te lenen of verhuren. 

4.2 Bij verkoop van het vaartuig vervalt de ligplaats onmiddellijk terug aan de vereniging. 

4.3 Overdracht van de ligplaats bij verkoop van het vaartuig is niet toegestaan. 

4.4 Leden dienen schriftelijk aan het bestuur te melden dat ze hun boot te koop willen aanbieden. 

4.5 Bij verkoop van het vaartuig welke binnen 2 jaar niet zal worden vervangen, vervalt de ligplaats aan de vereniging, of 

het betreffende lid moet aan kunnen tonen op korte termijn van plan te zijn iets te kopen of te gaan bouwen. Het 

bestuur heeft in deze zaak de beslissing. 

4.6 De afmetingen van de te kopen boot mag de afmetingen van de verkochte boot niet te boven gaan en moet altijd 

vooraf schriftelijk worden gemeld aan het bestuur. 

4.7 Restitutie van reeds betaalde havengelden zal, behoudens een afwijkende beslissing van het bestuur, niet plaats 

vinden. In geval dat het vervangende schip kleiner is dan het oorspronkelijke schip, blijft het oorspronkelijke havengeld 

verschuldigd. Dit totdat een passende plaats gevonden en geaccepteerd wordt. 

Artikel 5 

5.1 Het bestuur is gerechtigd wijzigingen in de ligplaatsbezetting aan te (doen) brengen, mits dat gebeurt onder 

zorgvuldige afweging der belangen van de vereniging en na overleg met de betrokken leden. 

Artikel 6 

Het ontzeggen van het lidmaatschap en een reeds toegekende ligplaats is mogelijk indien: 

6.1 Een lid 2 jaar in gebreke is gebleven inzake zijn/haar verplichting om havenwerkzaamheden te verrichten of, in overleg 

met het bestuur, vervangende taken uit te voeren. 

6.2 Een lid zich tegenover de vereniging of ten opzichte van andere leden of de eigenaar van het haventerrein ernstig 

heeft misdragen. Een en ander op een zodanige manier dat de aanwezigheid van het lid niet langer te tolereren is. 

6.3 Een lid zich schuldig maakt aan diefstal, brandstichting, milieuvervuiling, het opzettelijk schade toebrengen aan 

personen en/of zaken in relatie tot de vereniging. 

6.4 Een lid zich schuldig maakt aan elk ander in dit havenreglement omschreven voorval waarbij naar dit artikel wordt 

verwezen. 

Royement kan volgen op grond van een besluit van vier vijfde deel van het bestuur.  
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Artikel 7 

Het recht op een vaste ligplaats en/of stalling op het haventerrein bij de vereniging vervalt onmiddellijk voor elk vaartuig 

indien: 

7.1 Zijn/haar lidmaatschap wordt beëindigd; 

7.2 Het lid zijn/haar financiële verplichting niet binnen de door het bestuur gestelde termijn heeft voldaan, na daartoe 

door de penningmeester schriftelijk te zijn aangemaand; 

7.3 Indien een vaartuig, naar het oordeel van het bestuur, in een verwaarloosde toestand verkeert waardoor het aanzien 

van de haven en/of haventerrein wordt ontsierd en na een waarschuwing per aangetekend schrijven hierin binnen 

een maand geen verbetering is aangebracht. In het voorgenoemde geval kan zijn/haar boot uit de haven of van het 

haventerrein worden verwijderd, terwijl het volle bedrag der gelden geheel of gedeeltelijk wordt gerestitueerd. De 

eigenaar is aansprakelijk voor de kosten verbonden aan het verwijderen van zijn vaartuig. Bovendien is de eigenaar 

verplicht de vereniging te vrijwaren voor haar aansprakelijkheid voor de schade ontstaan door verplaatsing c.q. elders 

doen verblijven van het schip. Dat onverminderd de verplichting van de vereniging om het ontstaan van dergelijke 

schade zoveel mogelijk te voorkomen. 

Artikel 8 

8.1 Tegenover een vordering tot betaling aan de vereniging op grond van dit reglement, kan geen beroep op 

schuldvergelijking worden gedaan, terwijl alle gerechtelijke kosten zoals, advocaat, deurwaarders kosten enz. geheel 

voor rekening komen van het betreffende lid dat in gebreke is gebleven zijn vordering te voldoen. 

Artikel 9 

9.1 Elk lid waar dit havenreglement op van toepassing is, wordt verplicht zich persoonlijk in te zetten voor het uitvoeren 

van werken, welke leiden tot instandhouding van haven- en terreinaccommodatie. 

9.2 Jaarlijks worden op de ledenvergadering het globaal aantal te werken uren vastgesteld en ook de te verrichten 

werkzaamheden. 

9.3 De data waarop er werkzaamheden moeten worden verricht, worden in samenspraak met bestuur vastgelegd, zodat 

eenieder weet wanneer hij/zij moet werken. Het lid is verplicht zich aan deze data te houden. Een en ander wordt een 

lid telefonisch gemeld of krijgt hij/zij schriftelijk thuisgestuurd. 

9.4 Bij havenwerkzaamheden zijn leden verplicht aanwijzingen van het bestuur, of van een door het bestuur gemachtigde 

persoon, op te volgen. 

9.5 Leden zijn wettelijk verplicht om bij het uitvoeren van werkzaamheden de hiervoor verplichte Persoonlijke 

Beschermingsmiddelen te dragen. Ieder lid dient deze zelf te verzorgen. 

9.6 De leeftijd waarop een lid van de vereniging persoonlijk geacht wordt de verplichte havenwerkzaamheden uit te 

voeren is van 14 tot en met 72 jaar. 

9.7 Boven de leeftijd van 72 jaar, bij aantoonbare lichamelijke gebreken of in andere met het bestuur besproken, 

specifieke gevallen, worden de uit te voeren werkzaamheden en/of het tijdstip voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden met het betreffende lid afgestemd. 

Artikel 10 

10.1 Het verschuldigde havengeld dient vóór 1 mei betaald te zijn of zoveel eerder als op de factuur is aangegeven. 

10.2 De hoogte van het inleggeld voor nieuwe leden, de vergoeding voor winterstalling, stalling van trailers en volgboten, 

contributiegelden, liggeld en het aantal te werken uren worden, indien noodzakelijk, op de Algemene 

Ledenvergadering vastgesteld. 

Artikel 11 

11.1 De maximale bootlengte in het water van watersportvereniging Noorderklip is 11 meter. 

11.2 De maximale lengte van een boot van 11 meter wordt bepaald door te meten vanaf de kop van de boot tot het uiterste 

punt van de achterkant van het schip incl. alle aanbouwsels. Hierbij worden de davits meegerekend.  
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Artikel 12 

12.1 Een lid heeft geen recht op een ligplaats anders dan de afmetingen waarvoor hij/zij betaald. 

12.2 Wijzigingen aan het vaartuig of ligplaats, welke gevolgen voor de ligplaats inhouden, dienen eerst ter goedkeuring 

schriftelijk aan het bestuur te worden voorgelegd. Pas na goedkeuring door het bestuur mogen de wijzigingen worden 

doorgevoerd. 

Artikel 13 

13.1 Het is een lid niet toegestaan om zijn/haar boot of ligplaats uit te lenen, onder te verhuren, of tot een commercieel 

object te maken. Bij overtreding treedt onmiddellijk artikel 6 in werking, tenzij het bestuur anders beslist. 

13.2 Indien kinderen of familie van een lid, maar die zelf geen lid zijn van watersportvereniging Noorderklip, gebruik willen 

maken van een boot van een lid, dienen zij ten aller tijde onder begeleiding van het betreffende lid te zijn. 

13.3 Als een lid een vooraf bepaalde tijd geen gebruik maakt van zijn/haar ligplaats zal het bestuur deze ligplaats, in overleg 

met de eigenlijke ligplaatshouder, tijdelijk gaan verhuren aan een ander lid. 

Artikel 14 

14.1 Boten dienen, voor zover ze vrij van de beschoeiing afgemeerd zijn, te worden vastgemaakt aan een of meerdere 

palen van voldoende lengte, welke zijn geslagen langs het looppad of loopsteiger van de haven. 

14.2 Boten mogen worden afgemeerd aan een of meer palen welke speciaal hiervoor in de haven zijn geslagen, of aan een 

vlot of steiger indien hier de juiste middelen voor worden gebruikt. 

14.3 Ieder lid is persoonlijk verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van de afmeervoorzieningen. De vereniging kan 

nimmer aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan een vaartuig door falen of bezwijken van 

de afmeervoorziening. 

Artikel 15 

15.1 Nimmer mag een boot de doorvaart voor andere in de haven thuishorende boten hinderen of onmogelijk maken. 

15.2 Het is niet toegestaan uitstekende delen aan een vaartuig of steiger te hebben welke schade aan personen en/of 

vaartuigen kunnen veroorzaken. Hieronder verstaan we onder andere, davits, volgboten, visstaken enz. 

Artikel 16 

16.1 Iedere eigenaar is verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn/haar vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd en wel zodanig dat 

het vrij blijft van andere vaartuigen, steigers of palen. 

16.2 Indien het voor het verlaten van de ligplaats of afmeren noodzakelijk is landvasten van naastliggende boten los te 

maken, is men verplicht deze meteen weer deugdelijk te bevestigen. 

16.3 Elk vaartuig behoort met de nodige stootwillen te zijn uitgerust. Deze behoren in goede staat te zijn en van de juiste 

afmetingen. Wordt hier, na aanschrijven door het bestuur, niet aan voldaan dan heeft het bestuur het recht hierin te 

voorzien op kosten van de eigenaar. 

16.4 Ieder lid dient zijn/haar boot tijdig leeg te hozen om zinken en schade aan andere boten te voorkomen. 

Artikel 17 

17.1 Elk lid is verplicht om alles in het werk te stellen dat er geen milieuverontreiniging, van welke aard dan ook, plaatsvindt. 

17.2 Het is onder andere verboden; boten schoon te spuiten, het onderwaterschip nat te wassen waardoor er bijvoorbeeld 

antifouling vrij kan komen, zonder voorzorgsmaatregelen de boot te schuren of te krabben, olie, verf, teer, bilgewater, 

accu’s, enz. op het terrein achter te laten. Alle hiervoor genoemde zaken dienen dagelijks opgeruimd en afgevoerd te 

worden. De bij het schoonmaken van het onderwaterschip vrijkomende aangroei dient te worden opgevangen en 

direct van het haventerrein te worden afgevoerd  

17.3 Bij overtreding van bovenstaande treedt, afhankelijk van de ernst van de situatie, onmiddellijk artikel 6 in werking. 

17.4 Alle financiële gevolgen voor afvoeren en/of opruimen van de veroorzaakte verontreiniging zijn voor rekening van het 

betreffende lid. 
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Artikel 18 

Winterstalling boten. 

18.1 De maximale bootlengte op het haventerrein van watersportvereniging Noorderklip is 11 meter. 

18.2 Bij verwacht plaatsgebrek op de wal wordt een roulatiesysteem ingevoerd, uitgangspunt is dat alle ligplaatshouders 

de mogelijkheid moeten krijgen om één keer per drie jaar op de wal te gaan voor noodzakelijk onderhoud. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de afmetingen van het vaartuig, reden en duur van winterstalling. Het bestuur bepaalt 

de definitieve spelregels. 

18.3 Boten die op de wal gaan moeten schriftelijk aangemeld worden bij het bestuur. 

18.4 Het bestuur bepaalt de indeling van het haventerrein en de datum van op de wal of te water gaan. 

18.5 Indien bij het op de wal of te water gaan gebruik gemaakt wordt van een hijskraan, dient men er rekening mee te 

houden dat de te hijsen last niet door het kraanbedrijf of de vereniging verzekerd is. 

18.6 Alle boten welke op het haventerrein van watersportvereniging Noorderklip staan moeten jaarlijks uiterlijk vóór 1 mei 

van het haventerrein verwijderd zijn. Indien dit niet mogelijk is moet dit gemeld worden aan het bestuur, waarna er 

samen naar een oplossing zal worden gezocht. 

18.7 Voor de stalling op het haventerrein mogen alleen goedgekeurde bokken gebruikt worden. Stalen vaten en dergelijke 

zijn niet toegestaan. De bokken moeten door de eigenaar voorzien zijn van een herkenbaar teken zodat door het 

bestuur altijd kan worden vastgesteld aan wie de bokken toebehoren. Na de winterstalling moeten de bokken inclusief 

het stophout worden verwijderd van het haventerrein of worden opgeslagen op de daarvoor aangewezen locatie. 

Indien voor het stallen van een boot de door de vereniging ter beschikking gestelde bokken worden gebruikt, is dit 

voor eigen risico. 

Artikel 19 

19.1 Alleen bestuursleden of een door het bestuur aangewezen persoon geeft toestemming aan passanten tot overnachten 

of verblijven. 

19.2 Leden dienen langdurige afwezigheid bij het bestuur te melden. 

Artikel 20 

20.1 Het betreden en gebruik van het haventerrein en water van watersportvereniging Noorderklip is geheel voor eigen 

risico. 

20.2 Op het terrein van watersportvereniging Noorderklip zijn de wegenverkeerswetgeving en de daarbij behorende 

reglementen van kracht. 

20.3 Het plaatsen van voertuigen op het haventerrein dient zodanig te gebeuren dat dit geen overlast voor anderen 

veroorzaakt. Voertuigen dienen dan ook, zolang er voldoende plaatsen voorhanden zijn, met de voorzijde naar het 

dijktalud te worden geparkeerd. 

20.4 De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor letsel, beschadiging of anderszins, door of aan de op het 

terrein geplaatste vaar- en voertuigen. 

Artikel 21 

21.1 Leden kunnen gebruik maken van de elektravoorzieningen aan de haven, dit met als enig doel het in stand houden 

van zijn/haar vaartuig. Hier verstaan we niet onder het aanhouden van een koelkast, verwarming, of andere zaken 

welke niet direct verband hebben met het in stand houden van het vaartuig. 

21.2 Voor het opladen van een accu of het koelen van een koelkast mag maximaal 24 aaneengesloten uren gebruik van de 

elektravoorziening worden gemaakt. 

21.3 Indien een lid voornemens is langer dan 24 aaneengesloten uren gebruik te maken van een elektravoorziening, dient 

dit vooraf schriftelijk aangevraagd te worden. Indien dit mogelijk is zal vervolgens in overleg met het betreffende lid, 

op basis van het verwachte verbruik, een aan het betreffende lid door te belasten tarief worden bepaald. 

21.4 Elk lid is persoonlijk verantwoordelijk voor de te gebruiken stroom en hiervoor benodigde (hulp)middelen.  

21.5 Indien er geen stroom meer wordt gebruikt dienen de kabels en haspels opgeruimd te worden. 

21.6 Bij schade, veroorzaakt door lekstroom, is de veroorzaker ten aller tijde verantwoordelijk voor de ontstane schade.  
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Artikel 22 

22.1 Het watertappunt is voor ieder lid van de vereniging met een ligplaats toegankelijk, onder dien verstande dat het 

water op eigen risico alleen maar gebruikt mag worden als drinkwater of andere consumptieve redenen. 

22.2 Het is ten strengste verboden dit water te gebruiken voor het wassen van de boot, auto, enz. 

22.3 Bij gebruik van het watertappunt dient een lid zelf een eigen waterslang te verzorgen, deze wordt niet door de 

vereniging ter beschikking gesteld. 

22.4 Na gebruik van het watertappunt wordt de benodigde slang opgeruimd en de waterkast of waterput afgesloten. 

22.5 De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor legionella besmetting, of enige andere ziekte of 

anderszins ontstaan door het gebruik van het door de vereniging ter beschikking gestelde water. 

Artikel 23 

23.1 Klachten, onenigheid of briefwisseling van welke aard ook maar wel de vereniging aangaande, dienen schriftelijk naar 

de secretaris van de watersportvereniging te worden gestuurd, onder duidelijke omschrijving van de feiten. Deze brief 

wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken. Eventueel zal met de betrokkenen contact worden 

opgenomen om het geschil naar ieders tevredenheid op te lossen. 

Artikel 24 

Het is verboden: 

24.1 In het gebied van de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten waarbij hinderlijke geluiden of andere 

overlast wordt veroorzaakt of temperaturen kunnen optreden, hoog genoeg voor het ontstaan van ontploffingen of 

brand. Een en ander ter beoordeling van het bestuur. 

24.2 Zaken die het oppervlaktewater en/of waterbodem verontreinigen in de haven te deponeren zoals onder andere de 

inhoud van chemische toiletten, olie, bilgewater enz. 

24.3 Constructies te wijzigen of aan te brengen aan steigers of installaties. 

24.4 Steigers en looppaden geheel of gedeeltelijk te blokkeren. 

24.5 Goederen in welke vorm dan ook op steigers, looppaden of op het terrein te laten liggen. 

24.6 Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te veroorzaken. 

24.7 Honden los te laten lopen op het terrein van watersportvereniging Noorderklip. De honden dienen aangelijnd te zijn 

aan een lijn van maximaal 2 meter. Uitwerpselen moeten door de eigenaar direct worden opgeruimd. 

24.8 Te schuren, slijpen of andere verspanende werkzaamheden uit te voeren welke schade aan personen, voer- of 

vaartuigen of verontreiniging van oppervlaktewater kunnen veroorzaken. Als een lid bij werkzaamheden 

noodzakelijkerwijs moet schuren of slijpen dient hij/zij dit vooraf schriftelijk aan te vragen bij het bestuur. Deze beslist 

welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Het bestuur kan echter nimmer aansprakelijk worden gesteld 

bij eventuele schade of verontreiniging. 

Leden mogen, in afwijking op artikel 24.1 en 24.8, zagen, schuren en/of slijpen in de afgesloten werkcontainer met 

toepassing van de juiste voorzorg- en veiligheidsmaatregelen. Na gebruik is men verplicht de container schoon achter te 

laten. 

Bij het constateren van enigerlei (slijp)schade is de veroorzaker te allen tijde zelf aansprakelijk en zullen de kosten op 

hem/haar verhaald worden. Daarnaast treedt bij een ernstige overtreding onmiddellijk artikel 6 in werking. 

Artikel 25 

25.1 De vereniging is niet aansprakelijk voor een schade of milieudelict, veroorzaakt door haar leden en hoe dan ook 

ontstaan, of diefstal of vernieling van welk eigendom dan ook. 

25.2 Ieder lid is aansprakelijk voor de door zijn/haar vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthaven, zoals omschreven in 

artikel 1, of aan de eigendommen van leden. 

25.3 Ieder lid is verplicht tenminste een WA-verzekering af te sluiten om de hierboven genoemde risico’s te dekken. Het lid 

dient de desbetreffende polis desgevraagd aan het bestuur te tonen. 
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Artikel 26 

26.1 Elk lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het havenreglement. 

Artikel 27 

27.1 In gevallen waarin dit havenreglement niet voorziet beslist het bestuur. 

27.2 Eigenaren of gebruikers zijn verplicht de aanwijzingen van het bestuur of een door het bestuur aangewezen persoon 

op te volgen. 


