Haven Reglement
Algemeen
Artikel 1
Ieder lid is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op het haventerrein.
Artikel 2
Ieder lid of booteigenaar wordt, tegen betaling van kosten, een sleutel van het haventerrein verstrekt.
Artikel 3
De vereniging streeft zelfwerkzaamheid na.
Leden worden jaarlijks door het bestuur benaderd om een aantal uren beschikbaar te
stellen om op of in de haven werkzaamheden te verrichten. Hieronder valt bovendien het
schoonhouden van toilet, douche en loods (Per toerbeurt, 1x per week in het
vaarseizoen).
Mededelingen hierover worden gepubliceerd in het clubblad en op het publicatiebord in
de loods.
Bij verhindering dient men zelf voor vervanging te zorgen.
Artikel 4
Als een lid het lidmaatschap wil beëindigen, dan dient het lid dit vóór 1 december aan de
secretaris mede te delen.
Als een lid dit verzuimt te doen, dan zijn de kosten van lidmaatschap en liggeld voor het
komende vaarseizoen verschuldigd.
Aansprakelijkheid
Artikel 5
Een ieder, die een ligplaats in of op de haven heeft toegewezen gekregen, ligt daar voor
eigen risico.
Artikel 5a
De leden zijn verplicht om een WA-verzekering voor hun vaartuig af te sluiten.
Artikel 5b
WSVA is niet aansprakelijk voor schade aan boten en letsel van bemanning(en) tijdens
door WSVA voor haar leden georganiseerde zeilwedstrijden/activiteiten.
Artikel 6
De vereniging is op generlei wijze aansprakelijk voor diefstal van, of toegebrachte schade
aan eigendommen van leden.
Toegang tot de haven
Artikel 7
Ieder lid is verplicht, bij komen en gaan, het toegangshek tot het terrein af te sluiten.
Artikel 8
Ieder lid is gerechtigd om kinderen, beneden de leeftijd van 13 jaar, die lid zijn van de
vereniging, en die zonder begeleiding zijn, weg te sturen.
Artikel 9
Honden worden slechts op het haventerrein toegelaten als deze zijn aangelijnd.
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Artikel 10
Auto’s zijn alleen op het haventerrein toegestaan voor het laden of lossen, voor het
vervoer van een boot of indien nodig bij havenwerkzaamheden.
Artikel 11
De werkplaats in de loods, de loods zelf en keuken kan door alle leden, in overleg met
het bestuur, worden gebruikt.
Artikel 12
Alleen leden en hun eventuele gasten hebben toegang tot de haven.
Artikel 13
Passanten die te kennen geven te willen overnachten of een aantal uren willen aanleggen
(en eventueel de jachthaven willen verlaten), moeten geadviseerd worden naar een
andere haven te gaan.
Verzorging van het vaartuig
Artikel 14
Een lid die met een vaartuig een ligplaats inneemt is verplicht zijn vaartuig degelijk vast
te maken, teneinde schade te voorkomen. Een lid dient onmiddellijk, na een
waarschuwing van het bestuur, maatregelen te nemen.
Artikel 15
Het is verplicht om het lopend want zodanig vast te zetten dat het geen overlast veroorzaakt.
Artikel 15a
Als van een bepaald vaartuig het lopend wand geluidshinder veroorzaakt neem het
bestuur maatregelen om deze hinder te voorkomen,. Het bestuur “brengt een zgn.
“klootje” aan”. De kosten van deze maatregel € 4,50 worden de booteigenaar in
rekening gebracht op de rekening “zomerstalling”. Het bedrag wordt niet terug betaald.
Artikel 15b
Als de kwaliteit van landvasten te wensen overlaat, kan het bestuur, op eigen initiatief,
één of meer landvasten vervangen. De kosten per landvast van € 11,50 worden de
booteigenaar in rekening gebracht op de nota: zomerstalling. Het bedrag wordt niet
terug betaald.
Artikel 16
Het is verboden om in de jachthaven gebruik te maken van onderwatertoiletten.
Artikel 17
Het is verboden om de jachthaven met afval te vervuilen, (organisch, huishoudelijk en
chemisch).
Artikel 18
Inleveren van afvalstoffen.
U dient uw eigen huishoudelijk afval van de haven mee naar huis te nemen.
Glas en papier moet u deponeren in de containers die opgesteld staan bij “De Akerhof”
en supermarkt “Deen” te Akersloot.
U dient klein gevaarlijk afval: Accu’s, afgewerkte olie, batterijen, verfblikken,
verfverdunners, verf (ook op waterbasis) in te leveren bij het afvalbrengdepot van de
gemeente Castricum aan de Schulpstet te Castricum. U moet uw pasje meebrengen.
Bilgewater en afvalwater van boten kunt u inleveren bij het Shell tankstation van de
jachthaven ARZV te Akersloot. Naast de dieselpomp bevindt zich een uitzuiginstallatie.
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Artikel 19
Bij onderhoud van de vaartuigen op het land is het nemen van beschermende
maatregelen om bodemvervuiling te voorkomen verplicht.
Artikel 20
Bij het reinigen van de in het water gelegen vaartuigen mag alleen gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
Artikel 20a
Een lid is verantwoordelijk voor het schoon maken van het oppervlakte water in de
haven, als hij dat heeft verontreinigd.
Artikel 21
Het drinkwater mag niet worden gebruikt om vaartuigen schoon te maken.
Artikel 22
Elektriciteit (op de steigers) mag niet permanent worden gebruikt. Wil men hiervan voor
langere tijd gebruik maken dan kan dat in overleg met het bestuur.
Zeilen, varen en zwemmen
Artikel 23
Op en aftuigen van vaartuigen moet aan de buitenkant van de steiger plaatsvinden.
Artikel 24
Het zwemmen in de haven is verboden.
Artikel 25
Gedragsregels voor surfers. Surfers moeten te allen tijde de vaargeul haaks oversteken.
Surfers mogen zich niet in de vaargeul vóór de haven bevinden tot aan ton 3. Onervaren
surfers moeten zodanig worden begeleid dat voorkomen wordt dat deze in de vaargeul
terecht komen.
Artikel 26
Besturen van een bootje met hulpmotor.
Kinderen die 12 jaar zijn of ouder, mogen een bootje met hulpmotor besturen waarvan
de snelheid niet meer is dan 13 km per uur.
Deze bootjes dienen de haven stapvoets te verlaten.
Het is niet toegestaan om regelmatig met hetzelfde bootje in korte tijd de haven te
verlaten en binnen te komen.
Met het oog op de veiligheid van zwemmers mogen deze bootjes aan de gehele zuid/west
kant van de betonnen (zwem)steiger niet binnen de gele boeien varen en dus ook niet
afmeren.
Dat geldt ook als er geen zwemmers zijn.
De trailerhelling alsmede de aangrenzende meerpalen mogen niet worden gebruikt om
bootjes af te meren.
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