HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Verkrijging van het lidmaatschap.
Artikel 1.
1. Kandidaten voor het lidmaatschap van de
vereniging dienen zich middels een daarvoor
bestemd formulier aan te melden en zijn aan een
ballotage onderworpen.
2. De ballotage geschiedt door het bestuur.
Gedurende 14 dagen wordt een lijst met namen
van de kandidaten op het mededelingenbord bij
het clubhuis van de vereniging opgehangen of
op andere (digitale) wijze ter kennis van de
leden gebracht. Bezwaren tegen de toelating van
een kandidaat moeten binnen 14 dagen bij het
bestuur door middel van een ondertekend
schrijven worden ingediend. Het bestuur zal de
bezwaren onder geheimhouding onderzoeken.
Een kandidaat, gedeballoteerd zijnde, kan zich
eerst na een jaar opnieuw aanmelden en niet
meer dan éénmaal na de eerste ballotage.
3. Het staat de kandidaat vrij zich vóór déballotage
van de lijst van kandidaten te laten verwijderen,
hetgeen niet als déballotage zal worden
beschouwd.
4. Als er geen bezwaren tegen de toelating van de
kandidaat worden ingebracht en de kandidaat
heeft de contributie en het inleggeld voldaan,
wordt hij/zij aspirant-lid gedurende het lopende
en het volgende verenigingsjaar. Gedurende
deze periode heeft het aspirant-lid dezelfde
rechten en plichten als een gewoon lid, jeugdlid
of gezinslid. Het aspirant-lid kan niet worden
voorgedragen voor een bestuursfunctie.
5. Indien het bestuur na afloop van deze periode
om welke reden dan ook beslist dat definitieve
toelating niet mogelijk is, zal het aspirant-lid
hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden.
Punten van aandacht kunnen onder andere zijn
betalingsgedrag, zelfwerkzaamheid en
onderhoud boot.
Leden en donateurs.
Artikel 2.
De vereniging kent:
a. Gewone leden
b. Gezinsleden
c. Jeugdleden
d. Aspirant leden
e. Ouderleden
f. Leden van verdienste
g. Donateurs
Artikel 3.
Gewone leden zijn zij die de leeftijd van achttien
jaar hebben bereikt.
Gezinsleden zijn zij die de leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt en die tot een gezin of andere
samenlevingsvorm behoren, waarvan een ander
persoon gewoon lid van de vereniging is.
Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van achttien jaar
nog niet hebben bereikt.

Aspirant gewone / jeugdleden zijn zij die door het
bestuur nog niet definitief zijn toegelaten.
Ouderleden zijn zij die ouder/verzorger zijn van
een jeugdlid, maar zelf geen lid zijn.
Leden van verdienste kunnen op voorstel van het
bestuur door een algemene ledenvergadering
worden benoemd wegens buitengewone verdiensten
voor de vereniging .
Donateurs zijn zij die de vereniging met een
jaarlijkse financiële bijdrage steunen.
Artikel 4.
Overal waar in het huishoudelijk reglement, het
havenreglement en het clubhuisreglement
gesproken wordt over gewone leden en jeugdleden
wordt tevens bedoeld aspirant gewone leden en
aspirant jeugdleden.
Artikel 5.
Indien er gedurende het lidmaatschap wijzigingen
optreden die er toe leiden dat een lid in een andere
categorie moet worden ingedeeld, verkrijgt het lid
de aan die categorie verbonden rechten en plichten
met ingang van het volgende verenigingsjaar.
Artikel 6.
1. Rechten verbonden aan het lidmaatschap zijn in
het algemeen niet van toepassing op donateurs.
Met inachtneming van artikel 14.1 van het
huishoudelijk reglement kan het bestuur
bepaalde rechten aan de donateurs toewijzen.
2. Bij deelname aan een georganiseerde
verenigingsactiviteit (o.a. JZP) van jeugdleden
waarvan geen der ouders/verzorgers lid is van
de W.V.O., kan de voorwaarde worden gesteld
dat tenminste één van de ouders/verzorgers
“ouder-lid” wordt. Een ouderlidmaatschap geldt
uitsluitend op de dag(en)en van de
georganiseerde verenigingsactiviteit(en)
waaraan het jeugdlid deelneemt.
- Aan het ouderlidmaatschap zijn geen kosten
verbonden.
- Indien voor deelname aan de
verenigingsactiviteit een ouderlidmaatschap
wordt geëist dient dat bij schriftelijke
aankondiging op het inschrijfformulier te
zijn vermeld.
- Een ouderlid is verplicht om volgens een
nader door de organisatie te bepalen rooster
te assisteren bij clubhuisdiensten.
Het bestuur.
Artikel 7.
1. In gevallen waarin de statuten of het
huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist
het bestuur, behoudens haar
verantwoordelijkheid aan de algemene
ledenvergadering. Het neemt alle maatregelen
van orde, stelt regels en richtlijnen vast en
benoemt alle commissies, uitgezonderd de
kascommissie.

2. Overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van de
Statuten stelt het bestuur een rooster van
aftreden op. één bestuurslid treedt jaarlijks
volgens een door het bestuur op te stellen
rooster af. Na een eventuele tweede termijn in
het bestuur hierop volgend zijn zij niet langer
herkiesbaar voor een aanstelling als bestuurslid
voor een periode van één jaar, tenzij het bestuur
om moverende redenen anders beslist.
3. In aansluiting op het gestelde in artikel 14.1 van
de statuten is een afschrift van de balans en de
staat van baten en lasten vanaf de oproep voor
de Algemene Ledenvergadering bestemd tot
behandeling van de jaarstukken op afroep voor
de leden beschikbaar. Een uur voor aanvang van
de vergadering zijn de stukken beschikbaar in
het clubhuis.

Artikel 8.
Door het bestuur worden de aangeboden
geschenken en wisselprijzen in naam van de
vereniging aangenomen of geweigerd. Alleen in het
tweede geval geeft het daarvan kennis in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Zelfwerkzaamheid.
Artikel 9.
1. Ieder gewoon lid/gezinslid is verplicht deel te
nemen aan de zelfwerkzaamheid.
2. Zelfwerkzaamheid bestaat uit het verrichten van
werkzaamheden in het kader van het onderhoud
van het terrein en de faciliteiten van de
vereniging, alsmede het verrichten van
clubhuisdiensten.
3. De roosters van zelfwerkzaamheid worden
samengesteld door of namens het bestuur.
4. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur
tijdelijk ontheffing verlenen van
zelfwerkzaamheid. De ontheffing dient vooraf
schriftelijk bij het bestuur te worden
aangevraagd. Het bestuur zal het oordeel
schriftelijk aan het lid mededelen.
5. Ieder lid is verantwoordelijk voor de uitvoering
van zijn/haar zelfwerkzaamheid. Bij
verhindering dient een opgeroepen lid zelf voor
adequate vervanging zorg te dragen. Indien een
opgeroepen lid zonder kennisgeving afwezig is,
zal hiervoor een boete worden opgelegd én
wordt het lid zo spoedig mogelijk opnieuw
opgeroepen. Deze boete betekent niet dat de
zelfwerkzaamheid daarmee wordt afgekocht.
Geldmiddelen.
Artikel 10.
De inkomsten van de vereniging bestaan of kunnen
bestaan uit:
a. Entreegelden, contributies van de leden en
bijdragen van donateurs;
b. Liggelden en eventuele andere inkomsten
verband houdend met de exploitatie van de
faciliteiten waarover de vereniging beschikt

c.

Erflatingen, legaten, schenkingen en
toevallige baten.

Contributies en entreegelden.
Artikel 11.
1. Aanpassing van contributies en entreegelden
worden voorgesteld door het bestuur en
vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
2. Nieuw toetredende gewone leden, gezinsleden
en jeugdleden zijn naast de contributie voor het
betreffende verenigingsjaar ook entreegeld
verschuldigd.
3. Een gewoon lid/gezinslid/jeugdlid is slechts
éénmaal entreegeld verschuldigd, behalve bij
rentree waarbij een eerder lidmaatschap door
het bestuur was opgezegd.
4. Leden van verdienste zijn vrijgesteld van
contributiebetaling.
5. Bij toetreding voor 1 augustus van een
verenigingsjaar is de volledige contributie
verschuldigd. Bij toetreding na 1 augustus van
het verenigingsjaar is de helft verschuldigd. Dit
geldt niet voor het verschuldigde entreegeld.
6. Het lidmaatschap gaat pas in nadat het aspirantlid aan de financiële verplichtingen heeft
voldaan.
Toegang tot het haventerrein en clubhuis
Artikel 12.
Leden van verdienste, gewone leden, jeugdleden en
gezinsleden hebben met inachtneming van geldende
regels toegang tot het haventerrein en het clubhuis
en kunnen gebruik maken van de faciliteiten
waarover de vereniging het beheer voert.
Introductie .
Artikel 13.
1. Alle leden hebben het recht van introductie. Een
lid mag maximaal vier personen tegelijkertijd
introduceren. Een lid mag dezelfde personen niet
vaker dan drie maal per jaar introduceren.
2. Inwonende meerderjarige leden van een gezin,
waaronder ook begrepen samenwonende
partners, kunnen onbeperkt worden
geïntroduceerd, tenzij introductie meer dan vijf
maal per jaar leidt tot overnachting c.q. deelname
aan georganiseerde verenigingsactiviteiten. Bij
deze vorm van aanwezigheid op het haventerrein
dient door de gezinsleden/partners tenminste een
gezinslidmaatschap aangegaan te worden.
3. Steeds geldt dat introducés uitsluitend onder
begeleiding van een lid toegang hebben tot het
haventerrein en het clubhuis.
4. Leden zijn aansprakelijk voor eventuele schade
en gevolgschade veroorzaakt door hun
introducés.
5. Geroyeerde leden, alsmede gedeballoteerde
leden, kunnen niet geïntroduceerd worden. In
bijzondere gevallen kan het bestuur de
bovengenoemde introductieregels beperken of
verruimen.

Ligplaatsen.
Artikel 14.
1. De ligplaatsen op het haventerrein kunnen
uitsluitend aan gewone leden, leden van
verdienste en jeugdleden verhuurd worden. Zij
dienen daartoe een schriftelijke aanvraag in te
dienen bij het bestuur.
2. Bij niet gewijzigde gegevens op een eerdere
aanvraag kan een bevestiging hiervan, ter
beoordeling van de havencommissaris, in deze
volstaan. Bij gewijzigde gegevens of speciale
wensen dient een volledig ingevuld
aanvraagformulier te worden ingediend.
3. Onderverhuur of het gratis ter beschikking
stellen van een ligplaats aan anderen is niet
toegestaan.
4. Door het doen van een aanvraag verplicht een
lid zich om bij toewijzing van een ligplaats het
verschuldigde liggeld te voldoen conform het
gestelde in artikel 19 van het Huishoudelijk
Reglement. Onder ligplaatsen wordt in dit artikel
verstaan ligplaatsen in het water, ligplaatsen op
het jollensteiger of ligplaatsen op de wal.
5. De procedure voor het aanvragen/verkrijgen van
ligplaatsen is nader bepaald in het
Havenreglement.

Aansprakelijkheid.
Artikel 15.
De vereniging is niet aansprakelijk voor vermissing
van of beschadiging aan vaartuigen of voorwerpen
van leden of derden. Indien de eigenaar of de
gebruiker van een vaartuig de aanwijzingen van het
bestuur, of iemand die namens het bestuur optreedt,
schriftelijk of mondeling niet opvolgt, zal het
bestuur, of degene die namens het bestuur optreedt,
handelingen met het vaartuig (laten) verrichten die
nodig worden geacht. Ook in deze gevallen
aanvaardt de vereniging, het bestuur of degene die
namens het bestuur optreedt, geen enkele
aansprakelijkheid.
Artikel 16.
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor door hem
(haar) aangerichte schade aan eigendommen
van de vereniging of derden en/of faciliteiten
waarover de vereniging het beheer voert.
2. Ieder der leden is aansprakelijk voor
gevolgschade, waaronder boetes en
kostenverhogingen die de vereniging zijn
opgelegd, ten gevolge van zijn/haar overtreding
van verenigings- of overheidsreglementen.
3. Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door
hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan/op
het haventerrein of aan eigendommen van
personen. Hij/zij is verplicht tenminste een
W.A.-verzekering te sluiten om het bedoelde
risico te dekken en dient de betreffende polis te
kunnen tonen.

Vlag en Standaard der vereniging .
Artikel 17.
Vlag en standaard der vereniging bestaan uit drie
samengestelde driehoeken, waarvan de kleuren
rood, wit en geel zijn, waarin de zwarte letters
W.V.O. Alleen leden hebben het recht deze te
voeren. Het insigne is een verkleinde uitvoering van
de standaard.
Slotafrekening bij het ontbinden der vereniging.
Artikel 18.
Indien tot een ontbinding van de vereniging wordt
overgegaan, zoals in Artikel 18 van de statuten
vermeld, zal in een algemene ledenvergadering
door de penningmeester een slotafrekening worden
gedaan. Na goedkeuring door de kascommissie
wordt een eventueel batig saldo overgemaakt aan
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
(KNRM).
Betalingsvoorwaarden.
Artikel 19
1. Alle vorderingen van de Watersportvereniging
Oostvoorne op haar leden en derden zijn, zonder
ingebrekestelling, terstond opeisbaar 28 dagen
na factuurdatum, tenzij er op de factuur een
andere uiterste betaaldatum is vermeld.
2. Bij niet tijdige betaling wordt het lid of de
debiteur door middel van een aanmaning in de
gelegenheid gesteld binnen 8 dagen alsnog de
vordering te voldoen. Hierna wordt bij de
tweede aanmaning de vordering verhoogd met
€ 10 kosten en bij een eventuele derde
aanmaning met een bedrag van € 15 kosten.
Indien het lid daarna nog niet betaald, wordt
zijn/haar naam vermeld als wanbetaler in de
eerstvolgende uitgave van het
verenigingsorgaan ‘Op de Valreep’.
3. In uitzonderingsgevallen kan aan leden uitstel
van betaling worden verleend. Het betreffende
lid dient daartoe een gemotiveerd schriftelijk
verzoek in bij de penningmeester, binnen 14
dagen na dagtekening van de betreffende
vordering. Het bestuur beslist of uitstel van
betaling kan worden verleend.
4. Alle kosten voor gerechtelijke of
buitengerechtelijke invordering, met een
minimum van € 50, komen voor rekening van
het betreffende lid of de debiteur.
Statuten en reglementen .
Artikel 20.
Een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk
reglement, het havenreglement, het
clubhuisreglement en de definitielijst van W.V.O.
zal aan elk lid beschikbaar worden gesteld. Ieder
gewoon lid/gezinslid en jeugdlid wordt geacht de
inhoud te kennen en hiernaar te handelen.
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 24 oktober
1964. Wijzigingen goedgekeurd door de algemene
ledenvergadering dd.
22 maart 1968, 14 mei 1976, 22 mei 1985,
16 april 1993, 19 april 1996, 11 april 2010,
29 november 2015, 9 april 2017 en 15 april 2018.

