
Dit reglement is een nadere uitwerking van de statuten. 
Het is als zodanig gefundeerd in artikel 21 (lid 1) hiervan. 

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Dit reglement is van toepassing op alle (jeugd)leden van de vereniging en op een ieder die ge-
bruik maakt van terrein,  gebouw, en/of materialen van de vereniging. Een ieder die op enigerlei 
wijze gebruik maakt van voorzieningen die de vereniging  biedt, is onderworpen aan de bepalin-
gen van dit reglement vastgesteld en de aanwijzingen het bestuur gegeven.

2. Het bestuur is bevoegd in verband met wedstrijden, feesten, evenementen en andere bijzonder 
omstandigheden, regelingen te treffen in afwijking van dit reglement en schriftelijk in het infobord 
te tonen.

3. Bij afwezigheid van de havenmeester (of diens vervanger) is ieder bestuurslid bevoegd de in 
het reglement aan de havenmeester opgedragen beslissingen te nemen. 

Artikel 2 Definities
• Vereniging: Waterrecreatievereniging Het Twiske.
• Bestuur: het bestuur van Waterrecreatievereniging Het Twiske.
• Dagelijks bestuur: voorzitter, penningmeester en secretaris.
• Haven: het bij de Waterrecreatievereniging in exploitatie zijn de wateroppervlak, eiland, de 
daaraan grenzende taluds, terreinen, steigers, wegen, bebouwing, constructies en afrasteringen.
• Havenmeester: de door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur aangewezen persoon/per-
sonen, die belast is met de regeling van en controle op de dagelijkse gang van zaken in de haven.

Artikel 3 Lidmaatschap en leden
1. Een ieder die als lid tot de vereniging wil toetreden, moet een daartoe het inschrijfformulier 
ingevuld en ondertekend bij het bestuur (de secretaris) het secretariaat indienen. Indien men 
een schip bezit, wat men bij de vereniging wil onderbrengen, moeten de gegevens van dat schip 
vermeld worden op dit formulier. Minderjarigen moeten dit formulier laten ondertekenen door één 
van de ouders of verzorgers (zie ook statuten, artikel 5). 

2. In aanvulling op de statuten (artikel 5) zal een gesprek plaatsvinden tussen het kandidaat-lid en 
het bestuur of een afvaardiging hiervan. Bij een positief gesprek vindt toelating tot de vereniging 
plaats. Elk nieuw lid heeft na toelating recht op een exemplaar van de statuten en reglementen.

3. De vereniging is gerechtigd, doch niet verplicht bezittingen van het (gewezen) (aspirant-)lid, 
die zich op het terrein van de vereniging bevinden, onder haar beheer te houden tot het lid aan 
zijn (financiële) verplichtingen heeft voldaan. Indien dit gepaard gaat met kosten, komen deze 
voor rekening van het betrokken lid. De vereniging is na opzegging of ontzetting ook bevoegd die 
bezittingen voor rekening van het gewezen lid dan te (doen) verwijderen.

4. Bij niet naleven van dit reglement en/of statuten treedt artikel 7 van de statuten in werking. Dit 
houdt onder meer in dat het lidmaatschap door het bestuur kan worden beëindigd in geval van 
het niet nakomen van geldelijke of inspanningsverplichtingen, wangedrag of grove nalatigheid. 

5. Leden hebben het recht niet-leden te introduceren. Zij zijn tegenover de vereniging verant-
woordelijk voor het gedrag van hun introducés.
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Artikel 4 Havenmeester
1. Het bestuur benoemt een van de verenigingsleden tot havenmeester. Hij heeft de verantwoor-
delijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en de bevoegdheid om gebruikers van de haven te 
verlangen, zich aan de regels van de vereniging te houden. Hij ziet toe op de veiligheid en op een 
juist gebruik van de verenigingsfaciliteiten. Hij signaleert problemen en overtredingen, adviseert 
leden en meldt deze indien nodig bij het bestuur.  

2. De havenmeester(s) krijgt opdrachten van het bestuur.

Artikel 5 Ligplaatsen
1. Vaste ligplaatsen in de haven worden toegekend door het bestuur in overleg met de haven-
meester. Het bestuur is bevoegd gedurende het seizoen een andere ligplaats toe te wijzen. 

2. Het bestuur beheert een wachtlijst van leden die een vaste ligplaats in de haven willen hebben. 
De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde van aanmelding nadat men is toege-
laten als lid zonder dat men beschikt over een vaste ligplaats. De wachtlijst voor ligplaatsen is 
opvraagbaar bij het bestuur. Indien leden het oneens zijn met hun plaats op de wachtlijst, dienen 
zij dit schriftelijk te melden aan het bestuur onder opgaaf van redenen. Het bestuur zal daar over 
beslissen. 

3. De afmeting en locatie van de ligplaats wordt (afhankelijk van de maat van het schip) bepaald 
door de havenmeester. Ieder lid/eigenaar van een schip dient ervoor te zorgen dat zijn schip, met 
inbegrip van uitstekende delen, binnen deze maten blijft.

4. Een vrijgekomen ligplaats wordt door het bestuur in overleg met de havenmeester aangeboden 
aan diegene die op dat moment het hoogst staat op de wachtlijst en voor wiens schip de ligplaats 
qua afmetingen geschikt is. Bij twee of meer achtereenvolgende weigeringen kan het bestuur 
besluiten tot een lagere plaatsing op de wachtlijst.

5. Elk lid kan slechts voor één schip aanspraak maken op een vaste ligplaats.

6. Toegewezen vaste ligplaatsen kunnen alleen met toestemming van de havencommissaris  
geruild worden.

7. Ter beschikking stellen of onderverhuren van toegekende ligplaatsen in de haven of op de wal 
aan derden is niet toegestaan.

8. Een lid behoudt na verkoop van het oorspronkelijke schip een kalenderjaar het recht op de 
ligplaats, in afwachting van de aankoop van een ander schip. Dit onder handhaving van de 
verplichting tot betaling van het liggeld). De havenmeester mag in die periode de ongebruikte 
ligplaats wel (tijdelijk) ter beschikking stellen aan leden. De nieuwe eigenaar kan geen aanspraak 
maken op de oude ligplaats.

9. Wanneer een schip aan meer dan één eigenaar toebehoort, of wanneer een schip regelmatig 
door andere personen dan de eigenaar wordt gevaren, dient ieder der eigenaren of gebruikers 
lid te zijn, wil het schip voor een ligplaats in aanmerking komen. Wanneer een schip aan meer 
dan één eigenaar toebehoort, wijzen de gezamenlijke eigenaren één van hen aan, niet alleen in 
financieel opzicht, als zijnde aansprakelijk tegenover de vereniging en geven daarvan schriftelijk 
kennis aan het bestuur.

10. Een lid dat gedurende één kalenderjaar (twee seizoenen) geen gebruik maakt van een 
ligplaats in de haven, komt niet automatisch opnieuw in aanmerking voor een ligplaats in het 
daaropvolgende jaar. Dit ter beoordeling aan het bestuur. 



11. De havenmeester en/of het bestuur is gerechtigd, indien hiervoor dringende redenen aan-
wezig zijn, een vaartuig dat een ligplaats heeft, tijdelijk te laten verplaatsen naar een andere 
ligplaats, ook zonder toestemming van de eigenaar. De betrokken eigenaar zal wel zo mogelijk 
tijdig worden ingelicht. De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade. 

12. Elk lid dient zijn steiger, zijn schip en toebehoren in goede staat te houden. Het schip dient 
deugdelijk te zijn afgemeerd of gestald. De havenmeester is gerechtigd, indien noodzakelijk, extra 
voorzieningen te treffen om een vaartuig deugdelijk af te meren of te stallen. De kosten van deze 
voorzieningen zijn voor rekening van de eigenaar of schipper van het vaartuig. 

13. Het bestuur heeft het recht schepen die een ligplaats of een walplaats hebben, te controleren 
op juistheid van de aan de vereniging verstrekte gegevens. 

14. Het recht op een vaste ligplaats vervalt voor elk vaartuig:
 • Indien het lidmaatschap van de eigenaar eindigt, zoals vermeld in artikel 7 van de statuten  
 en/of dit reglement.
 • Indien het vaartuig naar oordeel van het bestuur in een verwaarloosde toestand verkeert  
 en na waarschuwing, binnen een door het bestuur gestelde termijn, hierin geen verbetering  
 is aangebracht.
 • Indien de eigenaar zijn vaartuig zonder kennisgeving aan of zonder overleg met het 
 bestuur, verkoopt, ruilt of op enige andere wijze vervangt door een vaartuig, waarvan de 
 afmetingen niet meer overeenkomen met die van het vorige vaartuig.

15. Alle eigendommen op het eiland dienen door de eigenaar te worden voorzien van naam van 
de eigenaar. Ongemerkte spullen worden geacht eigendom te zijn van de vereniging.

Artikel 6 Hellingdagen
1. De hellingdagen worden bepaald door het bestuur in overleg met de havenmeester. Publicatie 
van de hellingdagen vindt plaats in het jaaroverzicht van de vereniging. 

2. Een ieder dient tijdens de hellingdagen aanwezig te zijn als zijn schip geheld wordt. Aanwezigheid 
en assistentie worden verlangd totdat alle schepen in of uit het water zijn. Een ieder wiens schip 
geheld wordt, mag zich in overleg met de havenmeester laten vertegenwoordigen door een ander. 

3. Alleen onder leiding van de hellingmeester (of de door hem aangewezen vervanger) zullen 
schepen worden geheld. De havenmeester (of diens vervanger) bepaalt waar een schip op de wal 
gestald zal worden.  
4. Elke eigenaar wiens boot in de winterstalling van de haven wordt opgeslagen, zorgt zelf voor 
een deugdelijke stormvaste juk of geschikte trailer.
 
Artikel 7 Gebruik van verenigingsfaciliteiten
1. Het gebruik van de verenigingsfaciliteiten is voorbehouden aan leden in overleg met bestuur of 
havenmeester 

2. Het is niet toegestaan om de verenigingsfaciliteiten te gebruiken voor het (ver)bouwen of 
onderhouden van schepen van derden. 

3. Ook is het gebruik van de faciliteiten niet toegestaan voor werkzaamheden die geen verband 
houden met bouw of onderhoud van de eigen schepen. In geval van twijfel dient men vooraf te 
overleggen met het bestuur. 

4. Leden die gebruik maken van de werkplaats dienen deze voorafgaand aan verenigingsactivitei-
ten schoon op te leveren. Hieronder valt ook het ‘klussen op zaterdag’.



5. Het is verboden op het eiland onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk 
geluid of andere overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen optreden, hoog 
genoeg voor het doen ontstaan van ontploffing of brand, één en ander te beoordeling van de 
havenmeester of het bestuur. 

6. Het is verboden constructies aan te leggen of wijzingen aan te brengen aan steigers, palen of 
installaties zonder overleg met het bestuur. 

7. Het is verboden trailers of boten op de helling te laten staan. 

8. Een ieder die gebruik maakt van verenigingsfaciliteiten (gereedschappen, zeilboten en/of ande-
re verenigingseigendommen) dient hier op een zorgvuldige wijze mee om te gaan. Indien dit naar 
mening van het bestuur niet het geval is, zal eventuele schade op de gebruiker worden verhaald.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Het gebruik van de voorzieningen die de vereniging biedt, geschiedt geheel op eigen risico. 
De vereniging  is niet aansprakelijk voor schade die door welke oorzaak, ontstaat. 

2. De gebruiker die verenigingsfaciliteiten gebruikt, vrijwaart de vereniging voor alle 
aansprakelijkheid.

3. Indien een vaartuig in verband met overtreding van dit reglement, overeenkomstig dit 
reglement door of vanwege het bestuur wordt verhaald, verwijderd of elders gestald, zijn daar 
aan verbonden kosten voor rekening van de betreffende eigenaar of houder.

4. Het in lid 3 bepaalde is van overeenkomstig toepassing indien door of vanwege het bestuur, 
maatregelen worden genomen om schade aan vaartuigen te voorkomen of te beperken, ongeacht 
of deze maatregelen naar het oordeel van de betrokken eigenaar of houder redelijkerwijs noodza-
kelijk waren.

5. Bij overtredingen van dit reglement die schade veroorzaken aan de haven en/of milieu, 
wordt de schade voor zover als naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, hersteld op kosten 
van de overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreinigingen worden verhaald op de veroorza-
ker van de verontreiniging.

6. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten door de vereniging gemaakt te incasso of tot 
behoud van rechten, zijn ten laste van de schuldenaar.

7. Iedere vordering die niet binnen de daartoe gestelde termijn is voldaan, draagt de wettelijke 
rente vanaf het verloop van die termijn.
 
Artikel 9 Passanten
1. Binnen de vereniging is geen passantenbeleid. Passanten zijn niet toegestaan, het bestuur kan 
hierop een uitzondering maken.

Artikel 10 Algemene verplichtingen
1. Dekzeilen dienen donderblauw of dondergroen te zijn, stormvast te zijn bevestigd, 
goedpassend en van een deugdelijke kwaliteit te zijn vervaardigd.

2. Vaartuigen, trailers en andere voorwerpen die zich op of in de jachthaven bevinden zonder 
dat daartoe het recht is verleend, kunnen door het bestuur of havenmeester worden verwijderd; 
het is artikel 8 lid 3 en 4 bepaalde is van (overeenkomstige) toepassing. 

3. Elke ligplaatshouder is verplicht ter dekking van schade aan derde een toereikende (WA-)



verzekering af te sluiten. 

4. Het bestuur stelt het op prijs dat iedere ligplaatshouder minimaal vier dagdelen helpt met het 
onderhoud op het eiland (in de regel de zaterdagen). Door het bestuur wordt hiervoor vooraf-
gaand een werkrooster opgesteld.   Mocht de ligplaatshouder verhinderd zijn op zijn ingerooster-
de werkdagen, dient hij dit vooraf aan het bestuur kenbaar te maken. Tevens dient hij alternatie-
ve data door te geven om de werkverplichting alsnog in te vullen.

5. Ligplaatshouders ontvangen een korting op het liggeld indien de inspanningen zoals genoemd 
in voorgaand lid zijn verricht. Indien hieraan niet wordt voldaan, vervalt de korting voor het be-
treffende jaar (inning vindt plaats in de eerstvolgende contributieronde).

6. In afwijking van het bepalende onder lid 4 kan het bestuur op individuele basis besluiten tot een 
alternatieve invulling van de werkverplichting. Andere leden kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

Artikel 11 Specifieke milieu bepalingen
1. Het is verboden:
 a.  In de jachthaven onderwater toiletten te gebruiken.
 b. Stoffen in het water of op het terrein van de jachthaven te lozen of te brengen, zowel waar  
 het betreft brandstoffen, oliën, vetten, bilgewater en dergelijke als huishoudelijk afval, 
 de inhoud van chemische toiletten en andere stoffen die het milieu kunnen verontreinigen;
 hieronder valt het gebruik van een ontvetter zoals een afwasmiddel teneinde brandstof die  
 tijdens het tanken in het water is gekomen op te lossen.
 c. Stoffen als onder b. omschreven elders te deponeren. Men blijft zelf verantwoordelijk voor  
 een goede milieuvriendelijke afvoer van deze stoffen.
 d. Onderhoud of andere activiteiten te plegen binnen de jachthaven zonder afdoende 
 bescher ming tegen water- en bodemverontreiniging. Hieronder valt ook het gebruik van welk  
 reinigingsmiddel dan ook voor het reinigen van de boot, indien dit middel op het water wordt of  
 kan worden geloosd. 

2. Huishoudelijk- en andere chemische niet verontreinigd afval dient men mee naar huis te nemen. 

3. Afgewerkte olie, olie- en brandstoffilters, verblikken met en zonder verfresten, batterijen en 
wat voor afval dan ook dient met mee te nemen en bij het eigen gemeente depot af te geven.

4. Gedurende de stalling op de wal dient de bodem onder en rond het vaartuig vrij te worden 
gehouden van verontreiniging met chemische stoffen (verfresten, verfschilfers, polyesterschilfers, 
antifouling, e.d.); De bodem dient daartoe gedurende werkzaamheden, die daartoe aanleiding 
geven te voerden afgedekt met kleed of folie

Artikel 12 Slotbepalingen
1. Alle leden zijn verplicht het bestuur zoveel mogelijk steun te verlenen om de goede gang van 
zaken in de jachthaven te bevorderen

2. Wijzigingen van dit reglement kunnen slechts plaatsvinden in een algemene ledenvergadering. 

3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist op zeer korte termijn het dagelijks 
bestuur en op langere termijn het voltallig bestuur.
 
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 14 maart 2017.
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