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HUISHOUDELIJK REGLEMENT WATERSPORTVERENIGING WOUDRICHEM  
 
Dit HUISHOUDELIJK REGLEMENT is opgesteld conform artikel 23 van de statuten van 
8 juni 2012 en is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 7 april 2021. 
 
ARTIKEL 1: 
Waar in dit huishoudelijk reglement wordt gesproken over “lid”, “leden” of “lidmaatschap” zijn 
bedoeld alle bij artikel 4 en 5 van de statuten genoemde categorieën, tenzij bepaalde 
categorieën uitdrukkelijk worden genoemd. 
Waar gesproken wordt van “Tarievenlijst” is bedoeld de tarievenlijst zoals deze in de ALV 
vastgesteld wordt. 
 
ARTIKEL 2: TOELATING ALS LID / BEGUNSTIGER. 
1. Verzoeken om als lid tot de vereniging te worden toegelaten worden schriftelijk aan het 

bestuur gericht. Het bestuur besluit over het al dan niet toelaten van het kandidaat-lid 
nadat deze een kennismakingsgesprek heeft gehad met tenminste 3 leden van de onder 
Artikel 4 genoemde commissies dan wel het bestuur.  

2. Het is voor leden mogelijk om aan meerdere activiteiten deel te nemen tegen de 
geldende bijdragen.  

3. Rechts- en natuurlijke personen kunnen het bestuur verzoeken om als begunstiger te 
worden toegelaten onder opgave van de omvang van hun bijdrage aan de vereniging 
waartoe zij zich willen verplichten (minimaal de jaarlijkse contributie). 

4. Kandidaat-leden en - begunstigers worden geacht te zijn aangemeld bij het bestuur vanaf 
het moment waarop hun verzoek tot toelating het bestuur heeft bereikt. 

5. Met het aanvaarden of het instandhouden van het lidmaatschap / begunstigerschap 
verklaren leden, begunstigers en ouders van jeugdleden in te stemmen met de geldende 
privacyverklaring en zich te onderwerpen aan de geldende statuten, reglementen en 
instructies van WSV Woudrichem. 

 
ARTIKEL 3: EIGENDOMMEN VAN DE VERENIGING. 
Het bestuur kan regels en voorschriften vaststellen die gelden voor het gebruik van de 
faciliteiten van de vereniging. Het bestuur brengt de leden van deze regels en voorschriften 
op de hoogte. 
 
ARTIKEL 4: Commissies. 
De vereniging kent  4 commissies. 

• Havencommissie 
• Roeicommissie 
• Jeugdzeilcommissie 
• Clubhuiscommissie 

Deze commissies zorgen voor het dagelijkse beheer van hun verenigingsonderdeel. Zij 
beheren, in samenspraak met het betreffende bestuurslid (commissaris), de op hun 
onderdeel van toepassing zijnde reglementen en zien toe op de handhaving daarvan. Hun 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in reglementen nader vastgelegd. 
 
ARTIKEL 5: CONTRIBUTIE EN UIT ANDEREN HOOFDE AAN DE VERENIGING 
VERSCHULDIGDE GELDEN. 
1. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
2. De jaarlijks verschuldigde contributie bedraagt:    Zie tarievenlijst  

• Jeugdleden tot en met 17 jaar:      50% korting 

• Uitwonende studenten roeiers     75% korting 
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3. De contributie wordt het eerste jaar betaald over de resterende kwartalen tot en met 31 
december van dat jaar. Een deel van een kwartaal geldt als een volledig kwartaal. 

 
4. Leden die gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging betalen een jaarlijkse door 

het bestuur vast te stellen bijdrage.  

• Bijdrage roeiers:       Zie tarievenlijst 

• Uitwonende studenten roeiers     Zie tarievenlijst 

• Bijdrage jeugdzeilers:      Zie tarievenlijst 
 

5. Indien een lid in de loop van het jaar van roei- of zeilboten gebruik gaat maken wordt de 
bijdrage berekend over de resterende kwartalen tot en met 31 december van dat jaar. 
Een deel van een kwartaal geldt als een volledig kwartaal.  
 

6. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het lidmaatschapsjaar is geen restitutie 
mogelijk over het lidmaatschap.  

 

7. In het geval van tussentijdse opzegging van de ligplaats is de volgende regeling voor 
restitutie van toepassing: 

a. De restitutie gaat per kwartaal. 
i. Kwartaal 1: 1-4 t/m 30-6 
ii. Kwartaal 2: 1-7 t/m 30-9 
iii. Kwartaal 3: 1-10 t/m 31-12 
iv. Kwartaal 4: 1-1 t/m 31-3 

b. Er dient 1 kwartaal tevoren opgezegd te worden 
 

 
8. In het geval van tussentijdse opzegging van het roeilidmaatschap is de volgende regeling 

voor restitutie van de roeibijdrage van toepassing: 
a. De restitutie gaat per kwartaal. 

i. Kwartaal 1: 1-1 t/m 31-3 
ii. Kwartaal 2: 1-4 t/m 30-6 
iii. Kwartaal 3: 1-7 t/m 30-9 
iv. Kwartaal 4: 1-10 t/m 31-12 

b. Er dient 1 kwartaal tevoren opgezegd te worden 
 

ARTIKEL 6: LIGPLAATS EN ANDERE TARIEVEN. 
1. Alleen leden en jeugdleden kunnen in de haven of op de ligweide een vaste ligplaats 

hebben.  
 

2. Het jaartarief voor een ligplaats (ligplaatsjaar) loopt van 1 april t/m 31 maart. 
 

3. Nieuwe ligplaatshouders zijn een eenmalig entreegeld verschuldigd ten bedrage van 
50% van het jaarlijkse ligplaatstarief (alleen m2 van het schip) van hun schip. Bij 
aanschaf van een groter schip is een eenmalig entreegeld van 50% over de meerdere 
vierkante meters verschuldigd. Bij aanschaf van een kleiner schip wordt niet 
gerestitueerd.  
 

4. Een ligplaatshouder die binnen 1 jaar na verkoop van zijn schip een ander schip koopt is 
geen entreegeld verschuldigd, tenzij het schip groter is. Dan is 50% over de meerdere 
vierkante meters verschuldigd. 
  

5. Het jaartarief bedraagt op de ligweide en in het water: Zie tarievenlijst  
Bootmaat wil zeggen: de grootste lengte x de grootste breedte in m2. De lengte wordt 
gemeten tot uiterste einde davits, inclusief vaste boegspriet, buitenboordmotor en 
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aangehangen roer. De breedte wordt gemeten inclusief de zwaarden.  
Bij boten op de ligweide wordt de grootste lengte en grootste breedte gemeten geplaatst 
op de trailer inclusief de trailer.  

6. Een trailer kan op de ligweide geparkeerd worden tegen een tarief van: Zie tarievenlijst 
 

7. Voor ligplaatsen met zijsteiger wordt een toeslag berekend van:  Zie tarievenlijst 
 

8. Toeristenbelasting wordt aan leden die woonachtig zijn buiten de gemeente Altena vooraf 
in rekening gebracht conform de gemeentelijke verordening. Teveel betaalde belasting 
wordt achteraf verrekend indien de gemeente akkoord is met een lager bedrag. 
Ligplaatshouders dienen zelf tijdig de werkelijke overnachtingen door te geven. 
 

9. Het verschuldigd zijn van het ligplaatsgeld wordt automatisch jaarlijks verlengd, tenzij 
de ligplaats is opgezegd voor 1 januari voorafgaand aan het aankomende 
ligplaatsjaar. 
 

10. Het winterliggeld van 1 oktober – 1 april: 

• voor leden zonder jaarligplaats: 50% van het jaartarief 

• voor niet leden   Zie tarievenlijst 
 

11. Volgboten niet langer dan 3 meter, behorend bij een boot met een ligplaats in de haven: 

• Gevoerd aan dek: gratis 

• Aangehangen: zie lengte boot onder lid 5  

• Aangehangen in het water is niet toegestaan 
 

12. Elektriciteitsverbruik: 
Ligplaatshouders mogen ten behoeve van normale gebruikelijke boordapparatuur (geen 
elektrische verwarming) een “vrije” stroomaansluiting op de steiger gebruiken als zij aan 
boord aanwezig zijn. Elke ligplaatshouder betaalt als vergoeding voor deze 
stroomlevering jaarlijks een vast bedrag afhankelijk van de bootlengte. 

• Bootlengte t/m 6 meter:      Zie tarievenlijst 

• Bootlengte van 6 t/m 10 meter:      Zie tarievenlijst 

• Bootlengte vanaf 10 meter:     Zie tarievenlijst 
 

Ligplaatshouders met een eigen aansluiting (stopcontact met meter) betalen jaarlijks 
achteraf, naast bovengenoemde vaste bedragen, de elektriciteitskosten volgens de door 
de havencommissaris steeds op 1 januari opgenomen meterstand.  
Havenmeesters zien toe op het naleven van de regels.  
 

13. Parkeren: 
Parkeren op de parkeerplaats achter de slagboom is voorbehouden aan sleutelhouders. 

Uitgifte en inname van sleutels is voorbehouden aan de havencommissaris. De 

havenmeester ziet er op toe dat geen auto’s worden geparkeerd op of nabij het 

hellingterrein of op de afgesloten parkeerplaats met uitzondering van sleutelhouders. 

Deze sleutel moet worden ingeleverd bij beëindiging van het lidmaatschap. Sleutelkosten 

worden niet gerestitueerd. Met een sleutel wordt hier (ook) bedoeld een key in de vorm 

van een “druppel” of toegangsapp. 

14. Hellingterrein: 
Hellingabonnementen zullen geregistreerd worden op naam van abonnementhouder en 
naam boot 

• Tarief hellinggebruik met gebruik hellingkar(ren) inclusief 1 week stalling:  
         Zie tarievenlijst 



 

WSV Woudrichem Alg-2 
 

Huishoudelijk Reglement 
 

Versie 1.7 7-4-2021 pag.4 

 

• Extra stalling per week of gedeelte van een week:   Zie tarievenlijst 
Langer gebruik dan 1 week kan alleen met toestemming havenmeester. 
 
Tarieven hellinggebruik met eigen auto en boottrailer: 

• Ligplaatshouders:       Zie tarievenlijst  

• Leden zonder ligplaats met abonnement:   Zie tarievenlijst 

• Eenmalig (zelfde dag erin / eruit):    Zie tarievenlijst 

• Eenmalig (verschillende dag erin / eruit)    Zie tarievenlijst 
Overige tarieven: 

• Gebruik hoge druk spuit       Zie tarievenlijst 

• Milieutoeslag        Zie tarievenlijst 

• Uurtarief assistentieverlening     Zie tarievenlijst 
(minimum 1x uurtarief) 

• Gebruik wasmachine per keer     Zie tarievenlijst 

• Gebruik droger per keer      Zie tarievenlijst 
 

15. Passantentarief: 

• Per overnachting 16.00 tot 12.00 uur:    Zie tarievenlijst 
i. Per 7 overnachtingen worden 5 overnachtingen in rekening gebracht. 

• Elektriciteit per overnachting:      Zie tarievenlijst  

• Tijdelijke passanten (niet overnachten)     Zie tarievenlijst  

• Toeristenbelasting wordt doorberekend.  
 

16. Evenementenbijdrage roeien 
Onder een evenement wordt alles verstaan wat door de evenementencommissie wordt 
georganiseerd. Zodra een boot het terrein verlaat per trailer en de boot komt niet roeiend 
retour bij de Arkade dan is het een evenement. Vertrekt men roeiend en er wordt 
onderweg van bemanning gewisseld dan is het ook een evenement. Ook in het geval 
retour geroeid wordt naar de Arkade.   
Bij meerdaagse evenementen is de bijdrage afhankelijk van het aantal dagen dat het 
evenement duurt. Start en retour periode wordt gerekend vanaf het verlaten/betreden van 
Arkade met de boot. 
De evenementen bijdrage roeien wordt ingezet voor (extra) onderhoud van de 
boten/trailers.  
Tochten die door leden zelf worden georganiseerd worden niet in de 
evenementenkalender opgenomen. Wel dient gevraagd te worden of er boten 
beschikbaar zijn en zal moeten worden beoordeeld hoe risicovol een tocht is. Als het 
mogelijk is, dan wordt het toegestaan. 
De bijdragen zijn: 

• 1 t/m 3 dagen       Zie tarievenlijst 

• 4 t/m 6 dagen       Zie tarievenlijst 

• 7 t/m 9 dagen       Zie tarievenlijst 
 
17. Opslag supboard bijdrage      Zie tarievenlijst 
 
18. Ligplaatshouders zijn verplicht om voor hun boot een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zij dienen op het eerste verzoek daartoe hun 
verzekeringspolis te tonen aan het bestuurslid dat daarom vraagt.  
 
19. Vanwege het geldende bestemmingsplan is wonen (permanent verblijf) op de boot in de 
haven niet toegestaan. 
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ARTIKEL 7: VORDERINGEN. 
Indien een lid gelden aan de vereniging is verschuldigd en hem door de penningmeester 
tweemaal zonder resultaat om betaling is verzocht, wordt, indien de penningmeester ten 
derde male om betaling verzoekt, een boete van 25% van het verschuldigde bedrag, doch 
tenminste Є 25.- opgelegd. De betrokkene wordt bij het tweede verzoek hierop gewezen. De 
termijnen tussen de betalingsverzoeken bedraagt tenminste 2 weken. Bij het derde verzoek 
brengt de penningmeester aan de betrokkene ter kennis, dat hij/zij van alle hem/haar 
toekomende rechten is verstoken, totdat de volledige betaling van al het verschuldigde, 
inclusief de opgelegde boete, heeft plaatsgevonden. Alle door de vereniging te maken 
kosten, zoals deurwaarderskosten e.d. komen voor rekening van het betreffende lid. 
 
ARTIKEL 8: KLACHTEN-, GESCHILLEN- EN SANCTIE-PROCEDURE. 
1. Klachten en geschillen kunnen schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de secretaris 

van het bestuur. 
2. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding 

van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het 
bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht. 

3. Het bestuur onderzoekt het geschil en doet binnen twee maanden een uitspraak. Het 
bestuur brengt de uitspraak ter kennis van de bij het geschil betrokkenen. 

4. Het bestuur kan besluiten tot het opleggen van naar haar oordeel passende sancties, 
waaronder schorsing, indien een lid zich niet houdt aan de reglementen van de 
vereniging, dan wel zich gedraagt op een wijze die niet past bij de gangbare normen en 
waarden van de vereniging. Dit kan in het uiterste geval leiden tot beëindiging van het 
lidmaatschap conform het daaromtrent gestelde in de Statuten van de vereniging Artikel 
7. 

5. Zowel voor de klachtafhandeling, de uitspraak in een geschil als voor de opgelegde 
sanctie staat beroep open op de Algemene Ledenvergadering.  

 
ARTIKEL 9: WEDSTRIJDEN EN ONDERSCHEIDINGSTEKENS. 
1. Niemand is gerechtigd uit naam van de vereniging aan wedstrijden deel te nemen of 

anderszins naar buiten uit naam van de vereniging op te treden of daarvan de schijn te 
wekken dan met toestemming van het bestuur. Indien het bestuur deze toestemming 
weigert, is de betrokkene gerechtigd tegen die weigering een beroep in te stellen op de 
algemene ledenvergadering. 

2. Prijzen, welke worden gewonnen bij deelname uit naam van de vereniging aan 
wedstrijden of andere evenementen, zijn eigendom van en komen ten goede aan de 
vereniging. 

 
ARTIKEL 10: STANDAARD EN VLAG. 
1. De afmetingen van de standaard en de vlag der vereniging zijn zodanig dat de diepte 

zich verhoudt tot de hijs als 3:2. De standaard is driehoekig, de vlag rechthoekig.  
Omschrijving: 

• Vanuit de hoeken van de hijs lopen azuurbanen naar een punt op de middenlijn 
van 2/3 van de hijs. 

• het overige 1/3 gedeelte van de middellijn is eveneens een azuurbaan.  

• Voor het snijpunt van de banen bevinden zich twee gebogen zalmen met de 
ruggen naar elkaar toe, in keel.  

• Het geheel bevindt zich in een zilver vlak.  
De drie azuurbanen stellen voor de Maas en de Waal welke samen komen en hun weg 
vervolgen in de Merwede. De twee zalmen zijn typerend voor de streek. 
 

2. Ieder lid voert op zijn jacht de standaard van de vereniging op de daarvoor geëigende 
plaats. Bestuursleden, voeren de verenigingsvlag.  
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• Bij de functie van voorzitter behoort de gewone verenigingsvlag.  

• Bij de functie van vicevoorzitter dezelfde vlag, doch met een stip in de bovenhoek 
van de hijs. 

• De overige bestuursleden voeren dezelfde vlag met een stip in de bovenhoek van 
de hijs en een stip in de onderhoek van de hijs. 

• Ereleden voeren de verenigingsvlag voorzien van een zwaluwstaart. 
3. Het draaginsigne is een in emaille uitgevoerde kopie van de verenigingsstandaard. Het 

pet-embleem is de verenigingsstandaard. 
 
ARTIKEL 11: VERENIGINGSONDERSCHEIDING. 
Personen die zich naar het oordeel van het bestuur voor de vereniging uitzonderlijk 
verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen worden onderscheiden met het in goud of zilver 
uitgevoerde verenigingsinsigne. 
 
ARTIKEL 12:   BEPALINGEN. 
1. Dit reglement en de Tarievenlijst kunnen worden gewijzigd krachtens een besluit 

genomen ter algemene ledenvergadering met de volstrekte meerderheid van het aantal 
geldig uitgebrachte stemmen. 

2. Ieder lid ontvangt op zijn verzoek kosteloos een exemplaar van de statuten als ook een 
exemplaar van dit en eventuele andere reglementen van de vereniging. Meer 
exemplaren zijn tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen bedrag bij het 
secretariaat verkrijgbaar. De reglementen zijn ook te downloaden op de website. 
 

ARTIKEL 13: OVERIGE REGLEMENTEN. 
De onderstaande documenten zijn (of worden) onderliggend aan dit huishoudelijk reglement. 
Zij kunnen in een later stadium worden toegevoegd, c.q. gewijzigd en worden door het 
bestuur vastgesteld. Steeds worden zij in de eerstvolgende algemene ledenvergadering 
toegelicht. Dit met uitzondering van de Tarievenlijst, hiervoor geldt Artikel 12 van dit 
reglement. 

• Tarievenlijst (uittreksel van huishoudelijk reglement). 

• Privacyverklaring. 

• Calamiteitenplan. 

• Calamiteitenplan verkorte versie. 

• Havenreglement inclusief:  
o Hellingreglement met gebruik hellingkar(ren) 
o Hellingreglement kleine boten op eigen boottrailer 

• Reglement Sloeproeien  

• Jeugdzeilreglement 

• Clubhuisreglementen: 
o Bestuursreglement “alcohol in het clubgebouw” 


