
 Aanvraagformulier voor een ligplaats bij WV Aalsmeer 
 
 
 
 
 
Onderstaande graag met blokletters invullen en aankruisen wat van toepassing is. 
 

Ondergetekende verzoekt een ligplaats in de haven van de Watersport Vereniging Aalsmeer. 

 

Naam: ............................................................. Voorletters: .....................................................  

Adres: ............................................................. Plaats: .............................................................  

Postcode:........................................................ Telefoon: .........................................................  

Mobiele telefoon:............................................. Email: ..............................................................  
 
Gegevens van de boot: 

Lengte:............................................................ Breedte: .........................................................  
Lengte over alles, dus inclusief preekstoel of uitstekend anker, davids, bijboot in davids en zwemplateau. 
Breedte over alles, dus inclusief stootrand e.d. 

Diepgang: ....................................................... Type boot: .......................................................  

Naam van de boot:..........................................  
De juistheid van de gegevens is van belang i.v.m. de toe te wijzen ligplaats. Aanvrager is verantwoordelijk voor 
de juiste maten. 
U wordt verzocht een recente foto van uw schip bij te sluiten. 

� kajuitzeilboot 
� motorboot 
� open zeilboot 
� open motorboot 
� anders nl: ...................................................  

De aanvraag wordt gedaan voor onbepaalde tijd. De aanvrager/eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het weer 
opzeggen van de ligplaats voor 1 december van enig jaar voor het seizoen daarop. Indien de opzegging later 
binnenkomt bent u het liggeld van het daarop volgende seizoen verschuldigd. Indien de haven vol is wordt u 
op de wachtlijst geplaatst. Het bestuur bepaalt de toewijzing van ligplaatsen. 
Na toewijzing kan u te allen tijde een andere plaats worden toegewezen als het bestuur dat noodzakelijk acht. 
De ligplaats wordt telkens voor één jaar toegewezen. Indien u voor 1 december geen bericht heeft ontvangen 
heeft u het jaar daarop weer een ligplaats toegewezen gekregen. De box wordt kenbaar gemaakt op de 
factuur. 

Ondergetekende verklaart de van toepassing zijnde reglementen te hebben gelezen en ermee 
akkoord te gaan. 
 
 
 
 
Datum: ......................................Handtekening:........................................................................  
 
 
 
Opsturen naar: 
WV Aalsmeer 
Uiterweg 155 
1431 AD  Aalsmeer 

Versie 1.4 januari 2010 



Reglement op het gebruik van haven en andere bezitt ingen van de vereniging 
WATERSPORTVERENIGING “AALSMEER” 
 
Artikel 1 HAVEN EN ANDERE BEZITTINGEN 

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder haven begrepen het gehele bezit van de vereniging, gelegen aan de 
Uiterweg, dus: clubhuis, parkeerterreinen, open grond, water, steigers, botenhuizen en alle gebouwde opstallen, 
alsmede alle roerende goederen. 
 
Artikel 2 HAVENCOMMISSARIS 
Het bestuur heeft onverkort het beheer over de haven. Het wordt voor de dagelijkse zaken, de haven betreffend, 
vertegenwoordigd door het bestuurslid dat tot havencommissaris is benoemd. 
De havencommissaris is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
 
Artikel 3 

De havencommissaris wordt in zijn taak bijgestaan door een havenmeester. 
De havenmeester wordt door het bestuur als zodanig benoemd. De havenmeester is verantwoording verschuldigd aan de 
havencommissaris. 
 
Artikel 4 

De havencommissaris regelt de verdeling der ligplaatsen en voert het dagelijks beheer over de haven.  
De havencommissaris is bevoegd ligplaatsen te wisselen om de volgende redenen; 
 Een efficiënte havenindeling, 
 Minder mobiele leden een ligplaats te gunnen passende bij hun situatie, 
Hij houdt zorgvuldig het havenregister bij, hetwelk altijd op de haven aanwezig moet zijn en voor het bestuur ter inzage. 
De havencommissaris heeft het algemeen toezicht op de ligplaatsen, bergplaatsen en het overige terrein van de haven 
en is bevoegd, namens het bestuur alle door hem gewenste maatregelen te nemen, indien een lid of huurder door 
wangedrag of slordigheid het ordelijk gebruik voor anderen van de haven in gevaar brengt .  
 
Artikel 5 

De huurders van ligplaatsen, gasten en bezoekers van de haven in het algemeen, zijn gehouden de aanwijzingen van de 
havencommissaris en (vervangende) havenmeester op te volgen. 
 
Artikel 6 

Het financiële beheer van de haven berust uitsluitend bij het dagelijks bestuur van de vereniging. 
 
Artikel 7 LIGPLAATSEN 

Huurders van ligplaatsen in de haven kunnen alléén zij zijn, die als lid van de vereniging staan ingeschreven en hun 
contributie hebben voldaan. 
Een ligplaats wordt telkens voor de periode van één vaarseizoen toegewezen. 
 
Artikel 8 

Bij de eerste inschrijving in het havenregister stelt het bestuur het entrée-liggeld vast. 
Na initiële toewijzing van een ligplaats wordt de huur telkens stilzwijgend met één seizoen verlengd. 
Indien een lid niet voor 1 december van het huidige jaar de huur van een ligplaats opzegt, wordt de huur van de 
ligplaats het daarop volgende jaar verlengd. Het lid is dan gehouden het liggeld over het daarop volgende seizoen te 
voldoen. 
Indien het bestuur, om hun moverende redenen, een lid het volgende seizoen geen ligplaats toewijst dient dit schriftelijk 
uiterlijk 1 december voorafgaande aan het vaarseizoen aan dat lid te worden medegedeeld. 
 
Artikel 9 

Met huurders van ligplaatsen welke een botenhuis in eigendom hebben wordt een afzonderlijke overeenkomst getroffen. 
De huur van een open ligplaats loopt van 1 april tot en met 31 oktober. 
De huur van een botenhuis loopt steeds over een geheel kalenderjaar, tenzij anders is overeengekomen. 
 
Artikel 10 

Het is aan huurders van ligplaatsen verboden hun schip geheel of gedeeltelijk op een steiger te trekken of op de steiger 
werkzaamheden te verrichten met gebruikmaking van verf of teerstoffen of met licht brandbare materialen, zoals 
benzine petroleum enz. 
Artikel 11 

Alle huurders van ligplaatsen zijn verplicht hun schip naar genoegen van het bestuur afgemeerd te hebben.  
Daaronder wordt o.a. verstaan dat het schip er schoon en onderhouden uit dient te zien, en dat de mast in het 
vaarseizoen overeind staat. Ook dekzeilen en vallen moeten naar behoren vastgezet worden. Vallen mogen geen 
geluidsoverlast veroorzaken. 
Bij onvoldoende verzorging hiervan, zal het bestuur de eigenaar schriftelijk verzoeken het schip in orde te maken. Indien 
daar niet aan wordt voldaan heeft het bestuur het recht dit te (laten) herstellen. De kosten hiervan zijn geheel voor 
rekening van de huurder van de ligplaats en de eigenaar van het schip, met een minimum van € 75,= .  
 

Artikel 12 TARIEF 

Het tarief voor het gebruik van ligplaatsen, in de haven, in en buiten het zeilseizoen, wordt door het bestuur vastgesteld. 
Het tarief voor het gebruik van de jollensteigers wordt door het bestuur vastgesteld. 
De door het bestuur vastgestelde tarieven worden bij de totstandkoming of wijziging daarvan ter goedkeuring 
voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 
Het bestuur is bevoegd de tarieven te wijzigen conform de ontwikkeling van de Consumenten Prijs Index laag. 
 
Artikel 13 

Overige tarieven voor gebruik van haven- en verenigingsfaciliteiten worden door het bestuur vastgesteld. 
 



Artikel 14 

Indien de vereniging een loods voor winterberging zou gaan inrichten, zullen de daarvoor geldende tarieven nader 
worden geregeld en aan alle leden bekend gemaakt worden. 
 
Artikel 15 

Afwijkingen op het vastgestelde tarief van ligplaatsen kunnen plaats vinden op voorstel van de havencommissaris in een 
vergadering van het dagelijks bestuur. 
Bij tussentijdse entrée in de haven wordt het liggeld tijdsevenredig vastgesteld. 
 
Artikel 16 

Voor de toepassing van dit Reglement wordt onder vaarseizoen verstaan de periode van 1 april tot en met 31 oktober. 
 
Artikel 17 

Liggelden dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. 
 
Artikel 18 SCHADE 

Alle schade en kosten, welke door een onnauwkeurig uitgevoerde manoevre in de haven of door welke nalatigheid dan 
ook door een lid of een bij hem behorend persoon of dier aan schip en of inventaris van een andere ligplaatshuurder 
wordt toegebracht of aan steigers en of eigendommen van de watersportvereniging Aalsmeer, komen voor zijn rekening. 
Leden verbinden zich deze schade onmiddellijk te voldoen, onverminderd het recht van het bestuur eventueel het 
gebruik van een ligplaats onmiddellijk op te zeggen en deze te doen ontruimen zonder teruggave van reeds gestorte 
huurgelden. 
Het bovenstaande is ook van toepassing op door auto's, rij- en voertuigen aangerichte schade aan op het haventerrein 
geplaatste auto's, rij- en voertuigen of eigendommen van de watersportvereniging Aalsmeer. 
 
Artikel 19 

Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de in de haven liggende schepen of voor de inventaris 
daarvan, of voor de op haar terrein geparkeerde auto’s en boten, rij- en voertuigen en rijwielen. 
Het bestuur aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de op het parkeerterrein geplaatste 
hijskranen. 
 
Artikel 20 OVERIGE BEPALINGEN 

Het clubhuis wordt voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken beheerd door een barcommissie, waarvan de leden 
door het bestuur worden benoemd. 
Onder "dagelijkse gang van zaken" wordt in ieder geval verstaan het beheer van bar en keuken en de in- en verkoop 
van dranken en levensmiddelen en het zorg dragen voor de barbezetting. 
Jaarlijks voor aanvang van het vaarseizoen maakt de barcommissie een barindeling. Ingedeeld worden leden die een 
boot in de haven hebben, ouder zijn dan 18 jaar en niet op een of andere wijze zijn gehandicapt. Deze indeling wordt de 
betreffende leden toegezonden per email of op verzoek per post en wordt op de website gepubliceerd. 
De ingedeelde leden zijn verplicht  de bardienst te doen. Bij verhindering dient het ingedeelde lid zelf zorg te dragen 
voor tijdige vervanging. Bij niet naleven van deze verplichting is het lid de vereniging een vergoeding schuldig van 
€ 75,= per overtreding. De vergoeding wordt gefactureerd en volgt dan de normale weg zoals de facturen van 
ligplaatsen contributies e.d.   
Niet ingedeeld voor een bardienst zullen worden: commissieleden, bestuursleden, jeugdzeilinstructeurs en leden die 
aangegeven hebben of hebben laten blijken zich op een andere manier voor de verenging in te zetten. 
De barcommissie is bevoegd om in en na overleg met het bestuur één of  meerdere betaalde krachten in te huren 
tijdens grote evenementen. 
De barcommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
 
Artikel 21 

Het is verboden op aan de vereniging toebehorende gronden en parkeerterreinen met tenten, caravans, campers, of op 
welke andere wij ze dan ook te kamperen. 
In uitzonderingsgevallen kan door het bestuur dispensatie worden verleend van het in dit artikel vervatte verbod. 
 
Artikel 22 

Gasten welke met hun schip de haven bezoeken dienen voor tijdelijk gebruik van de haven een vergoeding te betalen 
zoals deze door het bestuur is bepaald. 
 
Artikel 23 

Het maken van handelsreclame op het terrein van de vereniging en op schepen is zonder toestemming van het bestuur 
verboden. 
 
Artikel 24 

Het parkeerterrein zal uitsluitend ter beschikking zijn van de leden-havengebruikers der vereniging. Parkeerplaatsen 
zullen worden uitgegeven tegen een door de algemene ledenvergadering vast te stellen vergoeding per jaar. 
Per ligplaats wordt één sleutel van het toegangshek verstrekt. Het in het bezit hebben van een sleutel is bepalend of 
parkeervergoeding verschuldigd is. Voor het verstrekken van een sleutel is borg verschuldigd. 
Tijdens evenementen en weekenden mag per ligplaats slechts één auto op het terrein van de vereniging worden 
geparkeerd. Tweede auto’s en auto’s van gasten dienen elders te worden geparkeerd. 
Tijdens clubevenementen, zoals bijvoorbeeld opening en sluiting van het seizoen, met een openbaar karakter zal het 
parkeerterrein vrij toegankelijk zijn voor alle leden. 
Bij niet naleven van de regels is het bestuur bevoegd een financiële sanctie op te leggen van € 75,= per overtreding. Er 
wordt een sticker of bewijs van betaling uitgereikt aan leden die aan hun verplichtingen hebben voldaan. Deze moet 
zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden geplaatst. 
 



Artikel 25 

Indien de leden de haven per rijwiel bezoeken, zijn zij gehouden hun rijwielen op de daarvoor aangegeven plaatsen te 
stallen. 
Fietsen op de haven is niet toegestaan. 
 

Artikel 26 

Het is verboden honden los te laten lopen op de terreinen of in de gebouwen der vereniging. Het bestuur behoudt zich 
het recht voor loslopende honden van het terrein te verwijderen of te doen verwijderen. 
Eventuele vervuiling door de honden moet door de begeleider direct worden opgeruimd. 
 
Artikel 27 

In de havenkom mag niet worden gezeild. Op de motor mag slechts zeer langzaam worden gevaren. 
De aanloopsteigers mogen alleen als zodanig worden benut. 
 
Artikel 28 

Vuilnis, afvalstoffen zoals afgewerkte olie en dergelijke mogen niet in de haven worden geworpen of op de terreinen der 
vereniging worden achtergelaten, tenzij in daarvoor bestemde containers en depots. 
Bij schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud dienen alle milieuvoorschriften in acht te worden genomen. Het is in het 
bijzonder verboden om schadelijke stoffen zoals conserveringsmiddelen, of verontreinigd bilgewater in het water te laten 
komen. 
Vuilwatertanks mogen niet in de haven geledigd worden. 
Het is verboden geluidsoverlast te veroorzaken. 
 
Artikel 29 

Wanneer een lid zich in een boot van een ander bevindt zonder toestemming van de eigenaar, zich schuldig maakt aan 
diefstal of vervreemding van eigendommen hem niet toebehorend, op ernstige wijze de bepalingen van dit reglement 
overtreedt, stelt hij zich bloot aan royement volgens het in artikel 6 sub D van de statuten bepaalde. 
 
Artikel 30 

Alle gebruikers en bezoekers van de jachthaven zijn onderworpen aan de bepalingen van dit reglement. Niemand zal 
enig recht, hem krachtens dit reglement verleend, aan een ander kunnen overdragen, tenzij het bestuur hem daartoe 
machtiging heeft verleend. 
 
Artikel 31 

Elke belanghebbende wordt geacht de bepalingen van dit reglement te kennen. 
 
Artikel 32 

In alle gevallen waarin door dit reglement niet is voorzien, beslist het bestuur. Hiervan maakt het bestuur in de 
eerstvolgende ledenvergadering terstond melding. 
 
Oorspronkelijk vastgesteld op 21 november 1986 
Wijzigingen goedgekeurd op de vergadering van 14 december 1996 
Wijzigingen goedgekeurd op de vergadering van 26 november 2005 
Wijzigingen goedgekeurd op de vergadering van 24 november 2007 
 
Aalsmeer, 24 november 2007 

 


