
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1

Zij, die lid, aspirant lid of begunstiger van W.S.V.Binnenrijn wensen te worden, moeten zich daartoe richten tot de secretaris. 

Artikel 2

2.1  Zij die als gewoon lid of aspirant lid worden aangenomen zijn contributie verschuldigd als door W.S.V.Binnenrijn  
 vastgesteld. 

2.2 Gewone leden zijn naast het lidmaatschapsgeld tevens liggeld verschuldigd voor een vaste aanlegplaats.

2.3  Beschikbare ligplaatsen worden door het bestuur toegekend aan aspirant leden.  Ligplaatsen worden uitsluitend   
 toegewezen aan bewoners van de wijk Oegstgeest aan de Rijn.

Artikel 3

3.1 Indien men niet voor het einde van het lopende verenigingsjaar heeft opgezegd, conform artikel 7  lid 2 van de  
 Statuten, dan zal aan de leden,  aspirant leden en begunstigers een rekening worden gezonden van de door hen  
 verschuldigde bedragen.

3.2   Betaling van de jaarlijks verschuldigde contributies  en liggelden, alsmede eventuele boeten en andere financiële   
 verplichtingen aan W.S.V.Binnenrijn dient voor ieder verenigingsjaar binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden  
 op een wijze, als op de rekening vermeld.

3.3 De gedurende het jaar aangenomen leden, aspirant leden en begunstigers dienen de door hen verschuldigde  
 bedragen binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening te voldoen. Deze rekening zal worden opgemaakt naar  
 rato van het aantal (afgerond op hele) maanden van het nog lopende verenigingsjaar.

3.4 Indien betalingen na de betalingstermijn op de bankrekening van W.S.V.Binnenrijn worden bijgeboekt, is men per 
 maand of gedeelte daarvan - bij de jaarnota is dit gerekend vanaf 15 februari – de wettelijke rente met een opslag 
 van 2% verschuldigd. Daarnaast is bij 1e aanmaning, ca. 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn, een boete  
 verschuldigd wegens te late betaling. Bij een 2e aanmaning, ca. 14 dagen na de 1e,  is wederom een boete  
 verschuldigd. De hoogte van de boetebedragen wordt door de algemene ledenvergadering van W.S.V.Binnenrijn  
 vastgesteld. Thans, in 2018, bedragen deze boetes:
  bij een eerste herinnering € 15,00;
  bij een tweede herinnering € 30,00.
 Bepalend voor de dag van ontvangst van betalingen is de dag van de valutering op de bank- of girorekening van   
 W.S.V.Binnenrijn. Een tweede aanmaning kan leiden tot voordracht tot royement, onverminderd het recht van  
 W.S.V.Binnenrijn om de verschuldigde gelden, al dan niet langs gerechtelijke weg  te incasseren. Bij royement komt  
 het recht op een ligplaats te vervallen. 

3.5 Bij toekenning van een ligplaats volgt omzetting van aspirant lid naar gewoon lid en wordt het  liggeld berekend  
 naar rato van het aantal (afgerond op hele) maanden, dat van de ligplaats ter beschikking wordt gesteld.
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Artikel 4 

4.1 Het is een lid niet toegestaan een aan hem/haar toegewezen ligplaats aan een ander af te staan of te verhuren;  
 daarnaast is het niet toegestaan het op deze ligplaats liggend schip te verhuren of op andere wijze te exploiteren.

4.2 Evenmin is het een lid toegestaan zijn/haar schip regelmatig aan derden, niet tot het gezin van het lid behorend, in   
 gebruik te geven. Indien derden, zoals hiervoor bedoeld regelmatig (dit ter beoordeling aan het bestuur) met vermeld  
 schip varen, dan is het desbetreffende lid verplicht deze derde als gebruiker bij het bestuur aan te melden. Het lid  
 verplicht zich erop toe te zien, dat de gebruiker zich aan alle bepalingen en voorschriften houdt, zoals vermeld in  
 de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

4.3 Het recht op de ligplaats vervalt bij beëindiging van het lidmaatschap conform artikel 7 van de Statuten. Indien het lid 
 alsdan na schriftelijke sommatie door het bestuur toch nalatig blijft om binnen 14 dagen na ontvangst van deze  
 sommatie de door hem/haar bezette ligplaats vrij te maken, is het bestuur gerechtigd het schip uit de haven te laten 
 verwijderen naar een door het bestuur te bepalen plaats aan de wal. Alle kosten en risico’s hieraan verbonden zijn voor  
 rekening en verantwoording van het lid en dienen op eerste aanmaning door hem/haar te worden voldaan.  
 W.S.V.Binnenrijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het risico van beschadiging van het schip gedurende   
 het verblijf in het water of op de wal of tijdens het transport.

4.4 Wanneer een lid met ligplaats een seizoen geen gebruik maakt van zijn ligplaats vervalt zijn recht op een ligplaats.  
 Het bestuur kan de ongebruikte ligplaats toewijzen aan een aspirantlid. 

4.5 De houder van een ligplaats dient zich te houden aan de voorwaarden die door de gemeente Oegstgeest zijn  
 opgenomen in de overeenkomst met W.S.V. Binnenrijn. De vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor  
 enigerlei schade aan de boot. Alle risico’s zijn volledig voor rekening van het lid cq de booteigenaar.  De ligplaats  
 mag uitsluitend in het zomerseizoen gebruikt worden voor het aanmeren van een boot.  Gedurende het winterseizoen 
 (van november tot april) dient de ligplaats vrijgemaakt te worden. De houder van de ligplaats dient zelf te zorgen voor 
 een winterstalling. De aan te meren boot dient in goede staat van onderhoud te zijn en gehouden worden, dit ter 
 beoordeling aan het bestuur. 

4.6 Deelname aan activiteiten van de vereniging zijn voor eigen risico.

4.7 De houder van een ligplaats is zelf verantwoordelijk voor zekering en vergrendeling van de boot.Het aanbrengen van   
 eventuele extra voorzieningen aan de steiger/aanmeerplaats dient plaats te vinden conform de voorwaarden 
 van de het bestuur van W.S.V.Binnenrijn en de gemeente Oegstgeest.

Artikel 5

De secretaris voert de correspondentie, een ledenadministratie, maakt de notulen van het verhandelde in de bestuurs-  
en ledenvergaderingen en houdt archief van de inkomende en uitgaande stukken.

Artikel 6

De penningmeester voert de administratie alsook het beheer over de geldmiddelen van W.S.V.Binnenrijn. Hij draagt er zorg 
voor dat de door de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting zo goed mogelijk wordt aangehouden.

Artikel 7

7.1  Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar, dan wel zo dikwijls als de voorzitter/de meerderheid van de  
 bestuursleden dit noodzakelijk acht.

7.2 De commissies vergaderen zo dikwijls als de voorzitter dan wel de meerderheid van de commissieleden  
 zulks noodzakelijk achten.
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Artikel 8

Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster. Een aftredend bestuurslid is maximaal  
twee maal herkiesbaar.

Artikel 9

Introductie van niet-leden tot door W.S.V.Binnenrijn georganiseerde activiteiten kan geschieden met toestemming van  
en onder voorwaarden bepaald door het bestuur.

Artikel 10

Leden, aspirant leden en begunstigers zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk door te geven aan de secretaris. Het door 
nalatigheid niet bekend zijn bij het bestuur van een nieuw adres ontslaat het desbetreffende lid, aspirant lid en begunstiger 
niet om aan de verplichtingen conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement te voldoen.

Artikel 11

Het lid dat een schriftelijke motie wenst in te brengen in de Algemene Ledenvergadering is verplicht om deze motie te 
laten ondertekenen door 5 medeleden van W.S.V.Binnenrijn. De motie dient 14 dagen voorafgaande aan de Algemene 
Ledenvergadering ter kennisname van het bestuur te worden gebracht.

Artikel 12

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dan wel in onvoldoende mate voorziet, is het bestuur bevoegd om te 
handelen naar redelijkheid en billijkheid. 

Artikel 13

Wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan alleen tot stand komen, wanneer in een tot dat doel minstens 14 dagen 
tevoren aangekondigde ledenvergadering minstens 3/4 der op die vergadering aanwezige leden zich er vóór verklaren.

Zij, die de oproeping tot een ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk  
Reglement hebben gedaan, moeten gelijktijdig met de aankondiging voor deze ledenvergadering, de voorgestelde  
wijziging(en) ter inzage geven.
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