


               

Huishoudelijk reglement

Algemeen

Artikel 1
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door een algemene vergadering en zal 
alles regelen wat de inwendige dienst der vereniging betreft.
Dit huishoudelijk reglement mag gewijzigd worden door een algemene vergadering , 
doch mag nimmer in strijd zijn met de statuten van de vereniging.

Artikel 2
De vereniging ADe Bakhuister haven Awordt hierna genoemd:de vereniging

Artikel 3
het terrein met verharding , damwand , steigers , meerpalen , looppaden , en overige 
toebehoren zijn eigendom van de vereniging

Artikel 4
De vereniging stelt de ligplaatsen uitsluitend aan leden beschikbaar , die eigenaar 
van het te stallen vaartuig zijn en zulks in voorkomende gevallen ten genoegen van 
het bestuur kunnen aantonen .
Ligplaatsen op commerciële basis worden niet verstrekt

Artikel 5
Tegen iedere beslissing van het bestuurstaat beroep open op de algemene 
vergadering

Toewijzing ligplaats

Artikel 7
De toewijzing van de ligplaatsen geschiedt aan de hand van de op een wachtlijst
voorkomende namen van gegadigden .
Inwoners van Bakhuizen hebben absolute voorrang op deze lijst.
Het bestuur heeft het recht om een persoon welke aanspraak maakt op een vrij 
gekomen 
ligplaats te weigeren .Bij de invulling van vrije boxen zal rekening worden gehouden 
met afmetingen van het vaartuig  

Artikel 8
Het doen opnemen op de wachtlijst moet geschieden door het verstrekken van 
gegevens 
zoals: adres , telefoonnummer , naam boot , afmeting van de boot , soort boot.



Contributievoorwaarden

Artikel 9
De contributie voorwaarden en lidmaatschapvoorwaarden zijn omschreven in de 
statuten 
en liggen ter inzage bij het bestuur

Artikel 10
Indien een lid zijn ligplaats gedurende een tijd van een maand of langer om welke 
reden dan ook niet zal gebruiken , dient schriftelijk  gemeld te worden aan het bestuur 
. Waarvan hij schriftelijk een bevestiging krijgt van het bestuur

Artikel 11
Het lid is niet gerechtigd de aan hem beschikbaar gestelde ligplaats door een ander 
te laten gebruiken . Niemand kan zijn recht aan een ander overdragen . Ruilen van 
ligplaats door leden onderling is zonder voorafgaande toestemming van het bestuur 
niet toegestaan 

Artikel 12
Het lid dient bij het aangaan van zijn lidmaatschap schriftelijk , de afmetingen van zijn 
boot , en de naam van de boot op te geven bij het bestuur
Veranderingen in deze gegevens dienen ook te worden doorgegeven aan het bestuur

Artikel 13
Indien het lid geen gebruik meer maakt van de door hem gehuurde plaats , wat hij is 
verplicht is te melden vermeld onder artikel 10 . Is het aan het bestuur gerechtigd om 
deze aan een ander toe te wijzen.(dit is tijdelijk tot het lid met inachtneming van een 
week schriftelijk meld aan het bestuur dat deze weer gebruik wil gaan maken van zijn 
ligplaats)
Het lid behoud zijn recht op gebruik van de gehuurde ligplaats onder voorwaarde van 
het volgende .
Indien het lid binnen 2 jaar geen gebruik maakt van de door hem gehuurde ligplaats , 
is het gemachtigd aan het bestuur om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden .
En de ligplaats te verhuren aan een ander. 

Artikel 14
Indien door een lid geen gebruik word gemaakt van zijn ligplaats ,  en dit te kennen 
heeft 
gegeven zoals omschreven in artikel 11 en artikel 13 .
Dan heeft dit lid zoals hierboven omschreven recht op korting op zijn liggeld mits aan 
de volgende criteria zijn voldaan .
Het lid als hierboven omschreven zijn box wordt verhuurd aan een derde , welke door 
het 
bestuur is aan gewezen en waarvan de vereniging een vergoeding ontvangt .
De korting is afhankelijk van de tijdsduur van de verhuur aan de derde persoon , 
en bedraagt 25 % van het liggeld 
Leden welke gebruik willen maken van vrij gekomen ligboxen welke nog in bezit zijn 
(2 jaar)   van andere leden ,  verliezen het recht op huur van hun originele gehuurde 
box .



Hierdoor zal de situatie ontstaan dat mensen op de wachtlijst aan bod komen



Artikel 15
Indien door een lid niet of niet voldoende met de belangen van de vereniging rekening 
wordt gehouden , zulks in de meest ruime zin , kan men met voorbijgaande aan 
rechten van het lid ,
handelend worden opgetreden .
Wanneer de gegeven aanwijzingen niet worden opgevolgd kan door het bestuur , 
in afwijking van de in de statuten genoemde opzegtermijn van een maand tot 
onmiddellijke
beëindiging van het lidmaatschap worden besloten .
In dat geval beslist het bestuur tegelijkertijd of en zo ja tot welk bedrag restitutie van 
contributie zal worden verleend . 

Artikel 16
Bestuursleden welke zitting hebben in het bestuur hebben recht op een financiële 
vergoeding
waarvan in de vergadering de hoogte is vastgesteld . Deze vergoeding aan de 
bestuursleden wordt aan een bestuurslid toegewezen zolang deze in functie is , en 
niet door bestuur of door 
leden op non-actief is gezet 
deze vergoeding wordt per boekjaar uitgekeerd of in mindering gebracht op het 
liggeld .

Artikel 17
Alle onderhoud-reparatie werkzaamheden aan eigendommen van de vereniging 
worden
zoveel mogelijk uitgevoerd in eigen beheer door de leden . Ieder lid draagt daarin 
naar vermogen en vaardigheid bij .
Leden kunnen na het verrichten van werkzaamheden een vergoeding tegemoet zien , 
normaal gesproken zal dit gekort worden op het verschuldigde havengeld
.



Aansprakelijkheid

Artikel 18
Bij aanvaarding van het lidmaatschap geldt steeds een conditie dat de vereniging 
voor 
diefstal , verlies , tenietgaan , beschadiging of welke schade ook in geen enkel 
opzicht aansprakelijk zal zijn en dat het lid de vereniging vrijwaard tegen iedere 
aansprakelijkheid
voor welke schade dan ook 

Artikel 19
Ieder lid is verplicht voor zijn vaartuig minimaal een verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid af te sluiten .
Desgevraagd moet het lid de polis daarvan kunnen tonen

wijzigingen

Artikel 20
Wijzigingen in het huishoudelijke reglement kunnen op voorstel van het bestuur 
worden aangebracht bij een besluit van de ledenvergadering

Artikel 21
Voorstellen tot wijzigingen kunnen eveneens worden gedaan door de leden mits de 
voorstellen schriftelijk en ondertekend door minstens acht leden bij het bestuur 
worden ingediend , tenminste een maand voor de ledenvergadering

Geschillen

Artikel 22
Bij eventuele geschillen kunnen leden zich tot het bestuur wenden . Het 
desbetreffende 
bestuursbesluit is bindend

Artikel 23
Eventuele kosten voortvloeiende uit het doen naleven van dit reglement komen voor 
rekening van het lid

Slotbepaling
Artikel 24
In alle gevallen waarin niet is voorzien beslist het bestuur
Artikel 25
Het huishoudelijke reglement treed onmiddellijk na vaststelling in werking
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