HAVENREGLEMENT R&ZV Jason
Vastgesteld in de bestuursvergadering van de R&ZV van 31-oktober-2012

Omwille van de leesbaarheid is in dit reglement
voor de
mannelijke aanspreekvorm gekozen.
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Definities
Bestuur
Het bestuur van de Roei- en Zeilvereniging Jason

Vereniging
De Roei- en Zeilvereniging Jason of een van haar subverenigingen

Haven
21. Onder de haven, waarop dit reglement van toepassing is, wordt verstaan: de onder de vereniging in
eigendom of beheer zijnde wateren en terreinen, steigers, verenigings -ruimten, -inventarissen, vaartuigen en andere constructies.

Havenmeester
22. De havenmeester is belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de
haven.
23. Hij wijst de passanten hun ligplaats en int de daarvoor geldende vergoeding.
24. In alle gevallen waarin vaartuigen, trailers of andere voorwerpen zich op of in de haven bevinden zonder
dat de betreffende leden daartoe gerechtigd zijn, heeft de havenmeester het recht die vaartuigen, trailers
en voorwerpen te doen verwijderen op kosten van de betreffende leden. Dit geldt ook voor op de op- en
afrit geparkeerde of anderszins geplaatste voorwerpen.
25. Een ieder die zich op de jachthaven bevindt is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te
volgen.

Ligplaatsen
26. De toewijzing en het gebruik van ligplaatsen is geregeld in het Huishoudelijk Reglement Z&Mv Jason.
27. Voor het afmeren aan het roeivlot is vooraf toestemming van de havenmeester vereist.
28. Eigenaren of gebruikers zijn verplicht het vertrek van hun vaartuig bij de havenmeester te melden bij;
a. afwezigheid langer dan 12 uur
b. afwezigheid één nacht of langer
c. vermoedelijke terugkomst na 20.00 uur
Bij niet afmelden bestaat de mogelijkheid dat uw ligplaats in gebruik is door een bezoekend vaartuig.
29. De havenmeester wijst aan passanten een tijdelijke ligplaats toe als reeds verhuurde ligplaatsen vrij zijn.
30. Eigenaren of gebruikers moeten te allen tijde gedogen dat een ander vaartuig langszij hun vaartuig
afmeert.
31. Het mede afmeren van bij- of volgboten in de ligplaats is slechts toegestaan na toestemming van de
havenmeester van de Z&Mv Jason en tegen betaling van het geldende tarief.
32. De eigenaar/gebruiker, die met zijn vaartuig als gast de haven bezoekt, dient zich onmiddellijk na
aankomst bij de havenmeester te melden. Door het afmeren van zijn vaartuig in de haven onderwerpt hij
zich aan de bepalingen van het havenreglement.

Vaartuigen
33. 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
terstond weer te bevestigen.
34. Elk vaartuig behoort met de nodige stootwillen en landvasten 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.
35. Wanneer de opvarenden van een vaartuig de haven verlaten dient het vaartuig deugdelijk afgesloten te
zijn, losse voorwerpen opgeborgen en vlaggen gestreken te zijn.
36. Op de uitlaat van de motor van elk vaartuig moet een goed werkende geluidsdemper zitten conform de
geldende wet- en regelgeving betreffende geluidshinder (BPR Hoofdstuk 8).
37. De eigenaar van een schip draagt de volledige verantwoordelijk voor het schip en
dient een WA verzekering af te sluiten.
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Veiligheid
38. Het gebruik van de laadboom is niet toegestaan.
39. Iedere gebruiker van de faciliteiten van de vereniging, in de meest uitgebreide zin, doet dit geheel voor
eigen risico. De vereniging, noch haar medewerkers of bestuurders zijn aansprakelijk voor schade van
welke aard of door welke oorzaak dan ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of
diefstal van enig goed, tenzij er sprake is van grove nalatigheid en/of schuld.
40. Het gebruik van elektriciteit via in de haven aanwezige aansluitpunten is slechts toegestaan tegen
betaling van de daarvoor vastgestelde vergoeding. Het maximaal aan te sluiten elektrisch vermogen is
1800 Watt. De stroomafname is slechts toegestaan indien een drie-aderige kabel, welke zonder
onderbreking tot in het vaartuig voert, wordt gebruikt. Verbindingen van stekker en contrastekker, in
welke uitvoering dan ook, zijn niet toegestaan.
41. De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met ingebouwde motor of motor met losse tank is verplicht er
zorg voor te dragen, dat er een in goede staat verkerende en snelwerkende blusser, ter bestrijding van
olie- of benzinebrand, aan boord is.

Afvalstoffen
Het is verboden:
42. 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.
De inhoud van chemische toiletten kan worden afgegeven op locaties als aangegeven in de ANWB
Almanak voor Watersport deel 2.
43. Toiletten aan boord die rechtstreeks lozen op het oppervlaktewater te gebruiken binnen de jachthaven.
44. Op enigerlei wijze stoffen in de bodem te brengen binnen de haven.
45. Ander dan huishoudelijk afval, afkomstig van in de haven afgemeerde vaartuigen, te deponeren in de
vuilcontainer.

Het is verboden:
46. In de haven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluidsoverlast en
milieuoverlast of andere overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen optreden, hoog
genoeg voor het doen ontstaan van ontploffingen of brand; een en ander ter beoordeling van de
havenmeester.
47. Een vaste of semi-vaste elektrische leiding aan te leggen van de steiger naar het vaartuig, zonder
toestemming van de havenmeester.
48. Drinkwater op de steigers anders te gebruiken dan voor het vullen van de boordtanks.
49. Constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties.
50. Steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren of het plaatsen van fietsen of andere voorwerpen tegen de
wanden van het botenhuis, elektriciteitskasten of in het botenhuis.
51. Goederen, in welke vorm dan ook, op de steigers of op het terrein onbeheerd achter te laten, zonder
toestemming van de havenmeester.
52. Chemisch afval (accu’s, verfresten etc.) en gasflessen in de haven op te slaan of achter te laten.
53. Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te veroorzaken.
54. In de haven:

te zwemmen

te vissen

te zeilen met zeiljachten die niet voorzien zijn van een motor

sneller dan 5 km/uur te varen.
55. In de jachthaven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder toestemming
van het bestuur.

Onderhoud aan schepen.
36
37

38

Elk schip dat in de haven afgemeerd is dient deugdelijk onderhouden te worden.
Wanneer een schip, naar mening van het de havenmeester of het bestuur van Z&Mv Jason niet goed
onderhouden wordt, wordt dit telefonisch en/of schriftelijk gemeld bij de bij het secretariaat bekende
eigenaar.
Vanaf 4 weken na de schriftelijke melding kan een schip, op kosten van de
eigenaar, worden schoongemaakt, verwijderd of vernietigd.

2

november 2012

Havenreglement R&ZV Jason

Gebruik van clubkamer, kleedkamer, steigers, fietsenstalling en berging.
39

40
41
42
43
44
45
46

47

48
49

50
51
52

Het botenhuis en de clubkamer zijn vrij toegankelijk voor de leden en de gasten van de vereniging,
tenzij deze door of vanwege het bestuur is gesloten dan wel gereserveerd voor eigen gebruik of voor
gebruik door individuele leden en hun introducé(s).
In de clubkamer is het bestuursreglement ‘ALCOHOL IN DE CLUBKAMER’ van toepassing, in het
clubgebouw mag niet worden gerookt.
Zonder toestemming van de clubkamercommissie mag zich niemand achter de bar bevinden of de tap
bedienen.
Het is niet toegestaan in de vensterbanken, op de tafels of op de radiatoren te zitten.
Affiches, aankondigingen e.d. mogen slechts op de daarvoor bestemde prikborden worden
aangebracht.
Huisdieren dienen in de clubkamer, botenhuis en haven aangelijnd te zijn.
Na gebruik van de clubkamer, kleedkamer of toiletten moeten deze schoon worden achtergelaten.
Een ieder dient zich op de steigers, clubkamer en het botenhuis zodanig te gedragen dat hij of zij geen
hinder, overlast of aanstoot aan anderen geeft.
Onder hinder, overlast of aanstoot wordt mede begrepen:
a. Het gedurende een langere periode verblijven in de clubkamer met ontbloot bovenlichaam of in
zwemkleding.
b. Het spreken in de clubkamer met stemverheffing dan wel het aldaar beslechten van geschillen
anders dan langs minnelijke weg.
c. Het veroorzaken van geluidsoverlast bijvoorbeeld door radio's of andere geluids- of
muziekapparatuur.
Het is niet toegestaan zich in kennelijke staat van dronkenschap in het botenhuis te bevinden. Het
bestuur kan dronken personen uit het botenhuis (laten) verwijderen. Indien personen bij herhaling
dronken in het botenhuis worden aangetroffen, worden zij door het bestuur schriftelijk gewaarschuwd.
Deze waarschuwing kan inhouden dat aan hen in geval van herhaling de toegang tot het botenhuis voor
een bepaalde periode wordt ontzegd, dan wel dat jegens hen de eerste procedure tot ontzetting uit het
lidmaatschap, bedoeld in artikel 6 van de Statuten bij de algemene vergadering aanhangig wordt
gemaakt.
De berging staat ten dienste van de havenmeester voor het doen opslaan van materialen en
gereedschap t.b.v. regulier onderhoud aan opstallen en steigers.
De berging staat aan leden ter beschikking voor het doen van eenvoudig onderhoud aan
verenigingseigendommen of eigen vaartuigen, zulks met toestemming en onder toezicht van de
havenmeester.
Werkzaamheden waarbij vonken kunnen ontstaan dan wel gloeiende metaaldelen vrijkomen zijn in het
algemeen verboden. Bestuur en havenmeester kunnen onder voorwaarden dispensatie verlenen.
Goederen achtergelaten in de kleedkamer en waarvan de eigenaar bij de havenmeester niet bekend is,
worden na vier weken, zonder verdere bekendmaking, verwijderd.
Goederen of fietsen, achtergelaten in de fietsenstalling en waarvan de eigenaar bij de havenmeester
niet bekend is, worden na twee maanden, zonder verdere bekendmaking, verwijderd.

Parkeren
53

54
55

Van de vier parkeerplaatsen naast de fietsenstalling zijn twee parkeerplaatsen gereserveerd voor de
havendienst. De twee overige parkeerplaatsen zijn beschikbaar voor leden voor het direct laden of
lossen van goederen.
Het is verboden auto's anders te parkeren dan op de daartoe aangewezen plaatsen, zonder
uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester.
Wegsleepregeling.
Indien een geparkeerd voertuig hinder veroorzaakt, kan het op kosten van de houder van het kenteken
dan wel degene die het daar heeft geplaatst, worden verplaatst dan wel verwijderd.
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Geschillen
Tegenover een vordering tot betaling aan de vereniging uit hoofde van dit reglement kan geen beroep
op schuldvergelijking worden gedaan, terwijl alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten geheel voor
rekening zijn van het betreffende lid dat in gebreke bleef de betreffende vordering tijdig te voldoen.
56. Bij overtredingen van het havenreglement, welke niet op eerste sommatie ongedaan worden gemaakt of
ophouden, heeft het bestuur de bevoegdheid de betreffende leden de toegang tot de haven te
ontzeggen, terwijl de toegewezen ligplaatsen in dergelijke gevallen door het bestuur worden
ingetrokken voor een door deze te bepalen termijn, waarna de ligplaats voor die termijn aan de
vereniging vervalt.
57. Bij overtredingen van het havenreglement die schade veroorzaken aan de haven of aan het milieu in de
haven wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging
worden verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging.
58. Klachten omtrent het havenbeheer kunnen bij het bestuur worden ingediend. Beslissingen van de
havenmeester, in afwachting van de afhandeling van de klacht door het bestuur, behouden hun
geldigheid.

Bestuur
59. Alle leden zijn verplicht het bestuur zoveel mogelijk steun te verlenen om de goede gang van zaken in
de jachthaven te bevorderen.
60. 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.
61. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
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