
Aanvulling/ wijziging   havenreglement      November  2005 
 

Zo als besloten is in de algemene ledenvergadering van 4 November 2005 

Artikel: 19: Wijzigen datum wordt  15 september. 

Artikel: 25: Artikel uitbreiden met de volgende tekst: 

                             De botenwagens jaarlijks aanbieden ter keuring voor 15 september, 

                             door de leden zelf aan de havencommissie aan te bieden. 

 

Nieuw Artikel:  38    Het is niet toegestaan, nadat het schip op de botenwagen is getrokken 

en op het haventerrein is geplaatst, het schip op de botenwagen te verplaatsen en/of op te 

krikken. 

Indien een en ander toch noodzakelijk blijkt, dient het bestuur om toestemming te worden 

gevraagd, waarop het bestuur de nodige aanwijzingen zal geven op welke wijze bedoelde 

werkzaamheden veilig kunnen plaatsvinden. 

Mocht blijken dat bedoelde werkzaamheden niet veilig mogelijk zijn dan zal het bestuur geen 

toestemming verlenen. 

 

Aanvulling/ wijziging havenreglement       November 2007 

 
Een besluit te nemen in de algemene ledenvergadering  van 11-01 2008 voorstel aanpassing 

haven reglement. 

Artikel 13: aanpassen   sub e 

                  doen het aanzien van de vereniging en Jachthaven. 

       Toevoegen  sub g 

Indien aan bovestaande naar het oordeel van het bestuur niet wordt voldaan, kan  het 

vaartuig, nadat de bezitter  bij herhaling schriftelijk gesommeerd is e.e.a. in orde te 

maken, op kosten van de bezitter uit de jachthaven  verwijderd worden. 

                   

Artikel 25: uitbreiden met de volgende tekst: 

                    

Teneinde optimaal gebruik te maken van de beschikbare stallingruimte, mag de 

botenwagen niet breeder zijn dan het te plaatsen schip. Tijdens het hellingen is het 

toegestaan de botenwagen te voorzien van bredere staanders. 

 

Aavulling wijziging huishoudelijk reglement         November 2007 

 
Artikel 11: De huidige tekst onderbrengen in :  a, is bestaand   toevoegen  sub. b  

 

Artikel 11 

a. Wanneer een lid voor meer als éénzomerseizoen afziet van het gebruik van zijn 

ligplaats, vervalt de hem toegewezen zomerligplaats. Indien een ligplaatshouder 

geen gebruik maakt van zijn zomerligplaats, dient hij dat voor 1 februari 

schriftelijk te berichten aan het secretariaat. In zeer byzondere gevallen beslist het 

bestuur. 

 

b. De winterperiode wordt aangemerkt als stallingduur op het droge. In bijzondere 

gevallen kan deze stallingduur, in overleg met het bestuur, worden verlengd. 

Een verzoek daartoe dient schriftelijk te worden gedaan bij het secretariaat, en zal 

ook schriftelijk worden beantwoord en vastgelegd. 


