
DEFINITIELIJST 
 
Ballotage : 
Stemmen over iemands toelating tot de vereniging. 
Introductie : 
Het toegang verlenen tot het haventerrein van één of meer personen, niet zijnde lid van de vereniging. 
Zelfwerkzaamheid : 
Het uitvoeren van werkzaamheden i.v.m. het onderhoud van het haventerrein en havenfaciliteiten, alsmede het 
verrichten van clubhuisdiensten. 
Clubhuisdiensten : 
Het uitvoeren van werkzaamheden in het clubhuis van de vereniging op vooraf in Op de Valreep aangekondigde tijden 
(bardienst, keukendienst, opruimen etc.) 
Adequate vervanging : 
Een lid van de vereniging, tenminste 18 jaar en geschikt voor het uitvoeren van de zelfwerkzaamheid. 
Verenigingsjaar :  
Het boekjaar, lopende van 1 januari tot en met 31 december. 
Clubhuis :  
De opstal, bestaande uit kantine, keuken, bestuurskamer, drankhok, natte- en droge ruimten en de aangrenzende 
bergingen, alsmede het daarin aanwezige materiaal. 
Haventerrein :  
Zie jachthaven. 
Jachthaven :   
Het bij W.V.O. in exploitatie zijnde wateroppervlak, de daaraan grenzende taluds, terreinen, steigers, afrasteringen, 
constructies, bebouwing, parkeerterreinen , wegen en paden. 
Ligplaats :  
Een voor het stallen en/of afmeren bedoelde plaats op het haventerrein. Ligplaatsen kunnen zowel op het water als op 
het jollensteiger gelegen zijn. 
Zomerseizoen: 
De periode liggend tussen 1 april en 31 oktober van enig jaar 
Winterseizoen: 
De periode liggend tussen 1 november en 31 maart van enig jaar. 
Steiger :  
Voorziening voor het afmeren van vaartuigen en loopverbinding over de haven. 
Trailer :  
Wagen voor het vervoer van schepen over land (zowel wal- als wegtrailers). 
Bij-, volgboot :  
Klein vaartuig dat, al dan niet voorzien van hulpmotor, bedoeld is voor gebruik als tender bij een ‘moeder’schip. 
Havenfaciliteiten :  
In de haven aanwezige en tot het verenigingseigendom behorende hulpmiddelen (opstallen, takels, steigers, 
gereedschap, etc) 
Box : 
Een doorgaans rechthoekige ligplaats, begrenst tussen twee palen enerzijds en de projectie hiervan op een steiger aan 
het andere einde, of een andere door het bestuur aangewezen niet geheel gemarkeerde ligplaats. 
Bestuur :  
Het dagelijks bestuur van de vereniging, aangevuld met de overige bestuursleden. 
Dagelijks bestuur :  
De voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Ledenvergadering :  
In de statuten beschreven vergadering, waarvoor alle leden van de vereniging door het bestuur worden uitgenodigd. 
Tuigsteiger :  
Het deel van de steigers aan weerszijden van de haveningang, uitsluitend bedoeld voor korttijdig afmeren gedurende het 
op- en aftuigen van zeilschepen, en de steiger gelegen voor het clubhuis. 
Haventoezichthouder :  
Door het bestuur aangesteld lid (leden), verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het haventerrein 
(toezicht, gebruik faciliteiten, toewijzen tijdelijke ligplaatsen (o.a. aan passanten etc.). 
Scheepsstoel : 
Een stevige constructie, gemaakt voor het veilig en langdurig ondersteunen van een bepaald schip op de wal. 
Jollensteiger :  
Dat deel van de haven, dat is ingericht voor het stallen van open boten en bijboten. 
Vaartuig / Boot / Schip :  
Alle soorten op de haven aanwezige - en door het bestuur toegelaten - schepen (motorboten, zeilboten, bijboten, etc.) 
Vereniging :  
Het bestuur en de leden van Watersport Vereniging Oostvoorne. (W.V.O.) 


