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Algemene Informatie  

Van: 

Ledenprofiel  
• Om de zeilsport binnen de vereniging weer een prominente plaats te geven en de continuïteit te 

waarborgen wordt er een actief beleid gevoerd.  
• Om WVS zoveel mogelijk op eigen kracht te laten draaien wordt er een actief vrijwilligersbeleid 

gevoerd, waarbij de leden worden gestimuleerd om hun energie en expertise ten dienste te stellen 
van de vereniging. 

Naar: 
Ledenprofiel  
• Om de saamhorigheid binnen de vereniging een prominente plaats te geven en de continuïteit 

te waarborgen wordt er een actief beleid gevoerd.  
• Om WVS zoveel mogelijk op eigen kracht te laten draaien wordt er een actief vrijwilligersbeleid  
• gevoerd, waarbij de leden worden gestimuleerd om hun energie en expertise ten dienste te 

stellen van de vereniging.  
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Jachthaven Reglement 

Van: 
LIGGELDEN Artikel 10  

1.  De huurprijzen van de ligplaatsen op de jachthaven worden vastgesteld in de jaarlijks te houden 
 Algemene. Ledenvergadering.  
2   Huurprijzen worden vastgesteld voor.  

a  Zomerseizoen in de haven,  
b  zomerseizoen op de wal,  
c  winterseizoen in de haven,  
d  winterseizoen op de wal,  
e  minimum huurprijs voor stalling,  
f  passanten en  
g  tijdelijke stalling in de haven.  

3.  Onder zomerseizoen wordt verstaan de periode van 20 april tot en met 20 oktober.  
4.  Onder winterseizoen wordt verstaan de periode van 21 oktober tot en met 19 april van het volgende 

 jaar.  
5.  De onder lid 2 sub e vermeide minimum huurprijs is van toepassing op trailers, surfplanken en kleine 

 vaartuigen, waarbij onder kleine vaartuigen verstaan wordt, vaartuigen kleiner dan 5 M2.  
6.  Met inachtneming van het onder de artikelen 9, 10, 11, 12 en 13 in het Huishoudelijk Reglement 

 bepaalde dienen de liggelden binnen 14 dagen na fáctuurdatum te worden voldaan.  
7.  Surfplanken, trailers en soortgelijke op of onder het vaartuig van het desbetreffende lid geplaatst, zijn 

 vrijgesteld van liggeld dan wel stallinggeld.  
8.  Leden, die na 1 augustus het gebruik krijgen van een ligplaats in de haven, betalen de helft van het 

 voor het zomerseizoen geldende tarief. 

Naar: 
Artikel 10 LIGGELDEN 
1.  De huurprijzen van de ligplaatsen op de jachthaven worden vastgesteld in de jaarlijks te  
 houden  Algemene. Ledenvergadering.  
2.  Huurprijzen worden vastgesteld voor.  

a  zomerseizoen in de haven,  
b winterseizoen in de haven,  
c  winterseizoen op de wal,  
d  minimum huurprijs voor stalling,  
e passanten en  
f  tijdelijke stalling in de haven.  

3. Onder zomerseizoen wordt verstaan de periode van begin april tot en met eind oktober.  
4. Onder winterseizoen wordt verstaan de periode van eind oktober tot en met begin april van het 

volgende jaar.  
5. De onder lid 2 sub e vermelde minimum huurprijs is van toepassing op trailers, surfplanken en 

 kleine vaartuigen, waarbij onder kleine vaartuigen verstaan wordt, vaartuigen kleiner dan 5 
 M2.  

6. Met inachtneming van het onder de artikelen 9, 10, 11, 12 en 13 in het Huishoudelijk Reglement 
bepaalde dienen de liggelden binnen 30 dagen na fáctuurdatum te worden voldaan.  

7. Surfplanken, trailers en soortgelijke op of onder het vaartuig van het desbetreffende lid  
geplaatst, zijn vrijgesteld van liggeld dan wel stallinggeld.  

8. Leden, die na 1 augustus het gebruik krijgen van een ligplaats in de haven, betalen de helft van 
het voor het zomerseizoen geldende tarief.  
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Van: 
BOUWFONDS Artikel 12  

1.  Leden van de vereniging moeten indien zij voor de eerste maal een ligplaats in de haven krijgen 
 toegewezen een bijdrage betalen zijnde 100% van het zomerliggeld, gekoppeld aan de prijsindex.  

2.  Bij latere aanschaf van een groter vaartuig dient steeds het verschil tussen de bouwfondsbijdrage 
 van 1 het vorige vaartuig en de volgens het eerste lid te berekenen bouwfondsbijdrage van het 
 nieuwe vaartuig te worden bijbetaald.  

3.  Wanneer iemand overgaat tot de aanschaf van een kleiner vaartuig vindt geen restitutie plaats van 
 de eerder betaalde bouwfondsbijdrage. 

Naar: 
Artikel 12 BOUWFONDS  
1. Leden van de vereniging moeten indien zij voor de eerste maal een ligplaats in de haven krijgen 

toegewezen een bijdrage betalen zijnde 125% van het zomerliggeld, gekoppeld aan de  
prijsindex.  

2. Bij latere aanschaf van een groter vaartuig dient steeds het verschil tussen de   
bouwfondsbijdrage van 1 het vorige vaartuig en de volgens het eerste lid te berekenen  
bouwfondsbijdrage van het nieuwe vaartuig te worden bijbetaald.  

3. Wanneer iemand overgaat tot de aanschaf van een kleiner vaartuig vindt geen restitutie plaats 
van de eerder betaalde bouwfondsbijdrage.  

 

Van: 
Artikel 14  
1.  Om  zowel gedurende het zomerseizoen als het winterseizoen voor een ligplaats dan wel stalling in 

 aanmerking te komen dienen de leden dit 2 keer per jaar kenbaar te maken op het daartoe  
 bestemde inschrijfformulier,  

2.  Kandidaat-leden dienen het in het eerste lid bepaalde bij hun aanmelding op het   
 aanmeldingsformulier kenbaar te maken. 

Naar: 
Artikel 14  
1. Om zowel gedurende het zomerseizoen als het winterseizoen voor een ligplaats dan wel  

stalling in aanmerking te komen dienen de leden dit 1 keer per jaar kenbaar te maken op het 
daartoe bestemde stallingsformulier.  

2. Kandidaat-leden dienen het in het eerste lid bepaalde bij hun aanmelding op het   
aanmeldingsformulier kenbaar te maken.  
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Van: 
Artikel 27  
1 .  De algemene aansluitingpunten op het jachthaventerrein dienen uitsluitend ten behoeve van 
 werkzaamheden zowel gedurende het zomer- als het winterseizoen.  
2.  Aanhetgebruikvandealgemeneaansludingpuntentenbehoevevanwerkzaamhedenzijnzowelgedurende 

 het zomer- als het winterseizoen geen kosten verbonden. 
3.  Oneigenlijk gebruik van de algemene aansluitingpunten is, behoudens uitdrukkelijke toestemming 

 van het bestuur niet toegestaan. 

Naar: 
Artikel 27  
1   De algemene aansluitingspunten op het jachthaventerrein dienen uitsluitend ten behoeve van 
 werkzaamheden zowel gedurende het zomer- als het winterseizoen.  
2.  Aan het gebruik van de algemene aansluitingspunten ten behoeve van werkzaamheden zijn 

 zowel gedurende het zomer- als het winterseizoen kostendekkende tarieven verbonden. 
3.  Oneigenlijk gebruik van de algemene aansluitingspunten is, behoudens uitdrukkelijke  

 toestemming van het bestuur niet toegestaan.  

 

Toevoeging: 
Artikel 35 BTW-BEPALINGEN 
1.  Van alle vaartuigen die in de Jachthaven een ligplaats hebben wordt het liggeld belast met BTW  
 behoudens voor die vaartuigen die aantoonbaar vallen onder de categorie “Sportboten” zoals   
 bedoeld in de BTW regeling voor vaartuigen op een Watersportvereniging. Als een (aspirant) lid  
 aanspraak wil maken op de BTW vrijstelling voor Sportboten zal hij dat voorafgaande aan het  
 verkrijgen van een ligplaats voor het desbetreffende vaarseizoen moeten vermelden op het daartoe 
 bestemde ligplaatsformulier. De beoordeling of het desbetreffende vaartuig in aanmerking komt  
 voor de BTW vrijstelling op basis van de daartoe geldende criteria is ter beoordeling van het  
 bestuur. 
2. Het bestuur en/of de penningmeester behoudt zich het recht de toepassing van de BTW vrijstelling 
 ten allen tijden te weigeren en/of tussentijds te annuleren. Uitgangspunt zullen zijn de   
 besluitvorming vanuit de rijksoverheid in combinatie met de belastingdienst.  
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Huishoudelijk Reglement 

Toevoeging: 
Artikel 27 GOEDKEURING UITGAVEN 
Ingevolge artikel 16 lid 4 der Statuten behoeft het bestuur goedkeuring van de algemene ledenvergadering 
voor het doen van uitgaven die per jaar een bedrag van in totaal vijftienduizend euro te boven gaan. 
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Statuten 

Geen.
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