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HAVENREGLEMENT 
Watersportvereniging  “de Gouwe” 

 
Art.1 Alle voorgaande Havenreglementen tot 6 november 2020 zijn niet meer van toepassing.  

Dit Havenreglement, hierna te noemen “het reglement’’ vervangt alle voorgaande versies en is 
van toepassing na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van 6 november 2020. 

Art.2 Naast het Havenreglement zijn ook de Statuten en het Huishoudelijk reglement van toepassing. 
Art.3  Het reglement is van toepassing voor het gebied dat is omschreven in de huurvoorwaarden  

van de Gemeente Alphen a/d Rijn en de Provincie Zuid Holland.  
De geldigheid van dit reglement is tot de eerstkomende door de Algemene Ledenvergadering 
vastgestelde wijziging. 

Art.4 Het reglement is zonder uitzondering van toepassing op alle leden, familieleden, genodigden, 
bezoekers, passanten enz. en is op de website wvdegouwe.nl voor iedereen te vinden.  

Art.5  De toewijzing van ligplaatsen geschiedt door het bestuur, waarbij de volgorde op de wachtlijst 
het uitgangspunt vormt. Bij het toewijzen van een ligplaats zal een bestuursafvaardiging het 
schip, bestemd voor de ligplaats, beoordelen op deugdelijkheid en staat van onderhoud. 

 Het schip moet aantoonbaar, minimaal W.A. verzekerd zijn, een kopij van het 
verzekeringsbewijs moet te allen tijde in het bezit zijn van de vereniging. 
Jaarlijks moet de eigenaar een bewijs van betaling van de premie overleggen.  

Art.6 Een zomer- of winterligplaats is gelimiteerd tot 2 keer een seizoen, aaneengesloten zomer- en 
winterligplaats is niet mogelijk. 
Het winterseizoen loopt van 15 oktober tot 15 april. 

 Het zomerseizoen loopt van 15 april tot 15 oktober. 
 Een winter- of zomerligplaats kan ook worden ingenomen door schepen waarvan de eigenaar 

niet woont in de in het huishoudelijk reglement aangegeven gebiedsbeschrijving. 
 Art.7 Bij afwezigheid van schepen van leden heeft het bestuur het recht de ligplaats tijdelijk te 

verhuren aan derden. 
 Als het door werkzaamheden nodig is schepen te verhalen, dan zal het bestuur in overleg met 

de ligplaatshouder treden. Is dit contact met de ligplaatshouder niet mogelijk dan is het bestuur 
bevoegd te handelen, waarbij het bestuur erop toeziet dat op een correcte manier met het 
vaartuig wordt omgegaan. 

Art.8 Wanneer u met uw vaartuig voor één of meer nachten de haven verlaat dient men hiervan 
vooraf melding te doen met de hiervoor geldende afwezigheidbriefjes die u aantreft in de kast 
op het terras. Ingevulde formulieren dienen in de betreffende kast achter te worden gelaten. 
Dit artikel is ook van toepassing op zomerliggers en passanten die langer dan één dag in de 
haven verblijven en tussentijds gaan varen. 

Art.9 Het huisvuil dient men in een gesloten plastic zak in de daarvoor bestemde container te 
deponeren. Voor tuin- en groenafval dient men gebruik te maken van de groene containers. 
Het gebruik van het vuilwaterstation is voor inname van vuil water uit de vuilwatertank vrij. 
Voor de inname van bilgewater moet een vergoeding worden betaald. Het is ten strengste 
verboden afgewerkte motorolie via het bilgestation te lozen. Schade aan de apparatuur van het 
vuilwaterstation met toebehoren en de kosten van het verwijderen en reinigen zullen verhaald 
worden op de veroorzaker. Afgewerkte olie, accu’s, verfresten, poetsdoeken e.d., 
interieurresten, etc. kunnen niet worden afgegeven in de haven maar moeten door de bezitter 
zelf worden afgevoerd. 

Art.10 Het is verboden een zodanige vaarsnelheid in de Otwegwetering aan te houden dat hierdoor 
een hinderlijke golfslag optreedt voor de afgemeerde woonarken en afgemeerde schepen. 

Art.11 Wees attent op een waterhoogteverschil bij het vastleggen van uw vaartuig i.v.m. zuiging door 
scheepvaart op de Gouwe. 

Art.12 Eenieder in de haven behoort zich zodanig te gedragen dat anderen daarvan geen overlast 
ondervinden. Leden zijn verantwoordelijk voor familie en /of genodigden, ouders voor hun 
kinderen. 

Art.13 Iedere eigenaar van een vaartuig is verantwoordelijk voor het klein onderhoud van de door 
hem of haar gehuurde steiger en aanlegplaats. Dit onderhoud bestaat uit het snoeien en 
onkruidvrij houden van de begroeiing en/of de walkant en het schoon houden van de steiger. 
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Art.14  Wanneer een lid een nieuw, of vervangend schip aanschaft en de afmetingen afwijken van het 
bestaande schip, dan is toestemming van het bestuur noodzakelijk, alvorens de ligplaats kan 
worden ingenomen. 

Art.15 De elektrawalaansluiting van het schip dient te voldoen aan veiligheidsnormen. 
 Leden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun stopcontact op de walkant is afgesloten als 

deze niet in gebruik is, dit om onrechtmatig gebruik door derden te voorkomen. 
 Eventuele kosten van stroomverbruik als gevolg van het niet afsluiten van het stopcontact zijn 

voor rekening van het lid. 
Art.16 Het gebruik van slijpgereedschap is in de gehele haven absoluut verboden.  

Ook is het verboden geluidsoverlast te veroorzaken door welke oorzaak dan ook. 
Art.17 Alle leden zijn verplicht het hun toebehorend vaartuig in goede staat te houden, zodanig dat dit 

geen bron van aanstoot geeft in de haven. 
 De onderhoudstaat van het vaartuig, steiger, aanlegplaats, tuinen en schuurtjes (Art.13) zal 

worden vastgesteld tijdens de periodiek uit te voeren schouw. 
Het bestuur is belast met het toezicht op naleving van dit artikel en is bevoegd maatregelen te 
nemen indien een lid nalatig is. Blijft een lid na een oproep en oordeel van het bestuur alsnog 
nalatig, dan wordt een bijdrage van €80,- in rekening gebracht ten bate van de clubkas. Deze 
bijdrage ontslaat het lid niet van de verplichting om datgene alsnog ten uitvoer te brengen. 

Art.18 Achtergelaten zaken (boten, bokken, auto’s, trailers, etc.) 
Ten aanzien van achtergelaten zaken, waarvan de eigenaar bekend is, gelden de volgende 
bepalingen: 

a.  indien deze zaken twee maanden of langer zonder schriftelijke toestemming van het bestuur 
op het haventerrein zijn achtergelaten, zal het bestuur deze zaken verwijderen en opslaan op 
een hiervoor gereserveerd gedeelte van het haventerrein; 

        b. het bestuur noteert de datum van verwijdering en maakt een omschrijving van de zaken; 
        c. het bestuur zal de eigenaar bij aangetekend schrijven van de opslag in kennis stellen  

en de eigenaar in de gelegenheid stellen binnen vier weken na verzending van het    
aangetekend schrijven deze zaken te verwijderen; 

        d. indien de achtergelaten zaken na de sub c bedoelde termijn van vier weken niet zijn  
            verwijderd door de eigenaar, dan zal het bestuur voor wat betreft deze ‘onbeheerde’ 
            zaken overgaan tot handelen als omschreven in artikel 19.2 van dit reglement. 

18.1 
Ten aanzien van achtergelaten zaken waarvan de eigenaar niet bekend is, zal door het bestuur 
worden gehandeld als omschreven in boek 5 titel 2 van het Burgerlijk Wetboek en aangifte 
worden gedaan bij de daartoe aangewezen ambtenaar. 
De zaken zullen overeenkomstig het bepaalde in art. 19.1 sub a en b worden opgeslagen. Deze 
opslag zal vanaf de datum van aangifte één jaar duren. Na afloop van deze periode van één 
jaar zullen deze zaken, voor zover niet door de eigenaar opgeëist, aan de vereniging toekomen 
en kunnen worden verkocht of vernietigd. Een eventuele verkoopopbrengst valt toe aan de 
vereniging. 
18.2 
De eigenaar van achtergelaten zaken is verplicht de kosten van bewaring en onderhoud en tot 
opsporing van de eigenaar of een andere tot ontvangst bevoegde, aan de vereniging te 
vergoeden. Voor de bewaring zal een vergoeding verschuldigd zijn per opgeslagen vierkante 
meter, berekend volgens de geldende Tarieflijst. 

Art.19 Het retentierecht en het recht van verkoop. 
19.1 
Het bestuur is gerechtigd de op de jachthaven aanwezige zaken van een in verzuim zijnde 
gebruiker onder zich te houden totdat deze aan zijn financiële verplichting heeft voldaan. 
Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit dit retentierecht. 
19.2  
Indien de gebruiker, na door het bestuur bij aangetekend schrijven tot betaling te zijn 
aangemaand, zes maanden na datum van dat aangetekend schrijven de financiële verplichting 
nog niet heeft voldaan en de periode waarop de financiële verplichting betrekking heeft 
inmiddels is verstreken, wordt hij geacht afstand van zijn zaken te hebben gedaan en heeft het 
bestuur het recht om de zaken van de in verzuim zijnde gebruiker te doen verkopen.  
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Het bestuur heeft voorts het recht uit de opbrengst van de verkoop de volledige vordering op 
de gebruiker te verhalen. Wel moet het bestuur het verschil tussen de opbrengst en het door de 
gebruiker aan de vereniging verschuldigde bedrag binnen acht dagen na ontvangst van de 
opbrengst, indien mogelijk, aan de gebruiker overmaken. 
19.3 
Dit recht van verkoop kan het bestuur pas uitoefenen als zij, na afloop van de voornoemde 
periode van zes maanden de gebruiker bij deurwaardersexploot wederom heeft aangemaand 
het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te voldoen. 

Art.20 Een vaartuig kan maximaal voor een jaar in de haven ter verkoop worden aangeboden, na deze 
periode behoudt het bestuur zich het recht voor, voor het betreffende vaartuig een andere 
ligplaats aan te wijzen voor maximaal een jaar. 

 Ontheffing van deze regelgeving is mogelijk, wanneer daartoe schriftelijk aan het bestuur een 
verzoek is gericht en het bestuur daarop een besluit heeft genomen. 

Art.21  De Otwegweteringbrug wordt bediend op tijden zoals weergegeven in de publicaties op het 
mededelingenbord en vermeld in de passanteninformatie. 

Art.22 Bij de meeste ligplaatsen in de buitenhaven (Loswal) hoort een tuin, als zo’n ligplaats wordt 
geaccepteerd dan moet de bijbehorende tuin en de omheining worden onderhouden.  
De omheining mag niet worden verwijderd en de tuin mag niet worden ingericht als parkeerplaats. 
Het opstellen van caravan of ander kampeermiddel is niet toegestaan.  
Er mag een tuinhuis geplaatst worden, hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 
type tuinhuis/blokhut, vierkant/rechthoekig met een puntdak, uitgevoerd in de groene  
kleur RAL 6005 met witte accenten. Afmetingen maximaal: totale buitenmaat 300cmx300cm, 
wandhoogte 195cm en nokhoogte 225cm. Totaal buitenhaven maximaal 11 tuinhuisjes. 
De tuinhuisjes blijven eigendom van de ligplaatshouder, bij beëindiging van het lidmaatschap 
is het gebruikelijk dat het tuinhuisjes tegen een redelijke vergoeding wordt overgedaan aan de 
nieuwe ligplaatshouder. Het bestuur heeft daar geen bemoeienis mee. 
Ook de tuinhuisjes moeten in goede staat worden onderhouden, bij onderhoud, reparatie of 
vervanging moet het tuinhuisje voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit Artikel. 

Art.23 In alle gevallen waar in strijd met dit reglement gehandeld wordt, is het bestuur bevoegd 
passende maatregelen te nemen of sancties op te leggen. 

Art.24 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het Bestuur. 
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