Terrein en Haven Reglement Enschedese Watersport Vereniging (E.W.V.)
Het Terrein -, en Haven reglement is een nadere uitwerking van de statuten en het Huishoudelijk reglement. Dit
Terrein -, en Haven reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering van 9 oktober 2013

Artikel 1 – Inleiding
1.

De verantwoordelijkheid over de jachthaven, het terrein en de gebouwen van de vereniging, berust bij de
vereniging. Het beheer wordt uitgevoerd door het bestuur.

2.

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of ontvreemding van vaartuigen met toebehoren en
andere eigendommen van leden of anderen. De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel toegebracht aan
personen door welke oorzaak dan ook.

3.

Voor het gebruik van ligplaatsen, gebouwen, botenlift. terrein en/of materiaal van de vereniging, kunnen in
principe alleen leden in aanmerking komen.

Artikel 2 - Gebruik ligplaatsen
1.

Leden, die van de ligplaatsen voor vaartuigen, hetzij in de haven of op de wal gebruik wensen te maken,
doen daartoe schriftelijk aanvraag bij het bestuur. Ligplaatsen worden in principe per seizoen toegewezen.
Bij het niet gebruiken van een toegewezen ligplaats vervalt deze aan de vereniging. Onverminderd de
financiële verplichtingen.

2.

Leden waarvoor door eigen toedoen van het vigerende hellingschema afgeweken moet worden en wier boot
derhalve later te water gelaten wordt, hebben slechts recht op zeven vrije ligdagen na de aanvankelijk
geplande datum van te water laten. Moet de boot verplaatst worden omdat achterliggende boten wel te
water kunnen worden gelaten zullen er extra helling kosten in rekening worden gebracht.

3.

Wanneer een boot in de loop van april te water gelaten wordt dan kan de boot nog 7 vrije ligdagen in de
haven liggen. Daarna treedt de extra liggeld regeling in werking.

4.
Leden, die na 15 mei nog niet zijn vertrokken wordt een zomerligplaats in rekening gebracht. Tenzij het lid
op grond van zwaarwegende argumenten in overleg met het bestuur een respijt termijn krijgt tot 1 juni.
Voor deze maximaal 2 weken geldt een toeslag, jaarlijks vast te stellen door het bestuur, per week. Na 1 juni
wordt onverbiddelijk een zomerligplaats in rekening gebracht.

5.

Leden die in het naseizoen terug komen voor 1 oktober betalen tot die datum liggeld.

Artikel 3 – Zomerligplaats
1.

Een ieder die met zijn vaartuig van een plaats in de haven gebruik maakt, is verplicht zorg te dragen voor het
deugdelijk afmeren, waarbij het vaartuig vrij dient te blijven van andere jachten, steigers en palen. Het
gebruikte touwwerk moet gaaf zijn en van voldoende doorsnede, zulks ter beoordeling van het bestuur. Er
mogen geen delen van de boot of de tuigage uitsteken over de steigers. Wordt hieraan niet voldaan dan
heeft het bestuur het recht maatregelen te nemen, waarbij eventuele kosten zullen worden verhaald op de
eigenaar van het betrokken vaartuig.
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2.

Het bestuur kan aan vaartuigen van leden die geen vaste ligplaats in de haven hebben, tijdelijk een ligplaats
toewijzen, voor zover de beschikbare ruimte dit toelaat. (b. v. bij averij of bij ziekte van de eigenaar). Deze
dispensatie dient schriftelijk te worden aangevraagd. Een vaartuig dat geen vaste ligplaats heeft, of waarvan
het bestuur de ligplaats vervallen heeft verklaard, dient binnen een door het bestuur te bepalen termijn de
haven te verlaten.

3.

De afmetingen van de haven zijn zodanig klein dat het aantal ligplaatsen beperkt is tot ongeveer 10 vaste
ligplaatsen en 3 á 4 passanten plaatsen. Niet - zomerliggers kunnen derhalve geen rechten doen gelden op
een ligplaats in het zomerseizoen..

4.

Aan leden die ’s zomers een vaste ligplaats in de haven hebben wordt een vrije in - en uitvaart gegarandeerd
tussen 15 mei en 15 september.

5.

Dubbel afgemeerd liggen in de haven dient in principe voorkomen te worden.

Artikel 4 - Winterligplaats
1.

Leden die een wintertent over hun boot willen bouwen moeten daar toestemming voor krijgen van
terrein / haven commissie, deze toestemming wordt alleen verleend als:
 het bouwen plaats vindt nadat alle aangrenzende boten op de wal staan
 er ruimte is
De stalling kosten worden berekend over de lengte en breedte van de tent.

de

2.

Werkzaamheden door derden, geen lid zijnde, aan vaartuigen zullen slechts mogelijk zijn bij aanwezigheid
van de eigenaar. Aan het bestuur dient toestemming gevraagd te worden om bedoelde derden alleen op het
terrein te laten werken.

3.

Voor het afbouwen van glasdichte en geschilderde casco's dient het bestuur toestemming te hebben
verleend.

4.

De bokken dienen bij gebruik te zijn voorzien van de naam van de eigenaar van het daarop rustende vaartuig
en binnen de maten van de boot te vallen. Oude en/of niet van naam voorziene bokken vervallen aan de
vereniging of worden verwijderd.

5.

Bijboten en masten mogen op het terrein van de vereniging slechts worden geplaatst op de plaatsen, die
daarvoor zijn aangewezen.

6.

Het gebruik van een stroomaansluiting valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker

7.

Bij dubbel liggen dient de eigenaar van de binnenste boot er zorg voor te dragen dat de eigenaar van de
buitenste boot ongehinderd (door tenten etc) zijn boot kan bereiken. Met name geldt dit aan begin en aan
het einde van het winterseizoen.

Artikel 5 - Gebruik Botenlift
1.

De botenlift wordt beheerd door de technische commissie en gebruikt door de helling commissie en is in
principe bestemd voor leden. Bij massaal hellingen in voor- en najaar zal een door de helling commissie
opgesteld hellingschema strak worden gehanteerd.

2

Tijdens dit hellingen dienen de eigenaren van de op die dag te behandelen boten met minimaal 2 personen
aanwezig zijn om te assisteren.

3

Het gebruik van de botenlift, alsmede het gebruik van ander materiaal van de vereniging, mag slechts
geschieden na verkregen toestemming en volgens de aanwijzingen van het bestuur.
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4.

Het bedienen van de botenlift is uitsluitend toegestaan aan de hellingmeesters. Tijdens het hellingen dienen
de aanwijzingen van de dan optredende hellingmeester strikt te worden opgevolgd.

Artikel 6 - Algemene bepalingen
1.

Een ieder, die zich op het terrein van de E.W.V. bevindt, dient de aanwijzingen van bestuursleden of terrein
/ haven commissie onverwijld op te volgen.

2.

Alleen de leden van het bestuur en de terrein / haven commissie en de hellingmeester zijn gerechtigd om
zonder de aanwezigheid van de eigenaren boten te verhalen en/of dekken te betreden.

3.

Ter verkleining van mogelijkheden tot diefstal uit ‘ s winters op het terrein gestalde boten moeten ladders,
wanneer ze niet gebruikt worden, deugdelijk met een slot aan de bok gezekerd worden.

4.

Het is absoluut niet toegestaan om:
 op het terrein van de E.W.V. de rust te verstoren door luid spelende radio’s of afspeelapparatuur en
dergelijke.
 geluid veroorzakende bezigheden te veroorzaken die het niveau van de in de milieu - vergunning
aangegeven grenswaarden overschrijden;
 de eigendommen van de vereniging en haar leden te beschadigen;
 de toegangspoorten van het terrein open te laten staan;
 auto’s op het terrein te parkeren (uitgezonderd voor laden en lossen);
 grof vuil, chemisch afval, olie of oliehoudend water in de haven dan wel op het terrein te lozen of
achter te laten;
 steigers, gebouwen of terreinen te verontreinigen;
 in het gebied van de jachthaven open vuur te ontsteken of vuurpijlen af te schieten;
 honden los te laten lopen op steigers of terreinen van de vereniging. vuiligheid die honden
veroorzaken dient door de eigenaar verwijderd te worden;
 handelsreclame te maken op het terrein van de vereniging;
 op het terrein ongeschilderde casco's of niet glasdichte casco's af te bouwen;
 op het terrein van de vereniging te gritstralen;
 vanuit steigers, wal of boten in de jachthaven te vissen;
 in het water lozende toiletten in de jachthaven te gebruiken;
 uitsteeksels als b.v. mast, bijboot en winterkleed meer dan 25 cm buiten het vaartuig te laten
steken;
 elektriciteit te benutten voor verwarmingsdoeleinden, tenzij de eigenaar aan boord is;
 op een onbemande boot kachels, koelkasten etc. in bedrijf te laten, druppel laders zijn toegestaan;
 te roken in de gebouwen;
 de waterkraan onnodig te laten lopen.
 Buiten de daarvoor ingestelde werkhoek en zonder toestemming van het bestuur is het niet
toegestaan om te lassen en te slijpen.

5.

Het is niet toegestaan om in de jachthaven te zeilen of te spelevaren. Motorboten dienen in de jachthaven
zo langzaam en behoedzaam mogelijk te varen.
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Artikel 7 - Milieu voorschriften
1.











Milieu voorschriften met betrekking tot het afspuiten en conserveren van jachten:
Op het terrein is het afspuiten van het onderwaterschip niet toegestaan. Dat mag wel boven de afspuitplaats
waarvoor een vergunning aanwezig is.
Bikken, borstelen en afsteken van oude verf- en roestlagen is toegestaan mits de omgeving is afgeschermd.
Het ontstane afval dient in eigen beheer te worden afgevoerd
Het schuren van verflagen dient zoveel mogelijk met machines met stofafzuiging gedaan te worden.
Verf- en teerspuiten zijn verboden. Het opbrengen van deze stoffen dient met een kwast en/of roller te
geschieden.
In gebruik zijnde en/of gebruikte verfpotten alsmede kwasten, poetslappen enz. mogen niet onder de boot
blijven staan.
Voorkomen moet worden dat oliën en/of vetten op het terrein kunnen
uitvloeien.
Voor boten die op de wal liggen geldt, dat de bodem onder de bok en boot met een vloeistofdicht zeil
afgedekt dient te worden. De afmetingen van het zeil dienen te voldoen aan de milieuvoorschriften.
Per vaartuig moeten voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn.
De hoeveelheden brandstof en gas mogen per boot de limieten van de
milieuvergunning niet overschrijden.
Jerrycans brandstof en lege gasflessen dient men ‘s winters zolang thuis te bewaren.

2.

Als leden de bodem dan wel het grondwater verontreinigd hebben in de zin van de milieuwet dan wel dat ze
daar een vermoeden van hebben dan zijn zij verplicht het bestuur hiervan onverwijld in kennis te stellen. Ze
zijn voorts verplicht maatregelen te nemen teneinde zo mogelijk bedoelde verontreiniging ongedaan te
maken.

3.

Een ieder dient de onmiddellijke omgeving van zijn boot schoon en ordentelijk te houden.

4.

Een ieder is verplicht zijn eigendommen als vaartuigen etc. in goede en nette staat te houden, zulks naar het
oordeel van het bestuur.

5.

Overtreding van de hiervoor genoemde voorschriften en gebodsbepalingen kan leiden tot door het bestuur
op te leggen geldboetes te bepalen door de algemene vergadering voorts tot het laten vervallen van een
toegewezen ligplaats en opzegging van het lidmaatschap van de E.W.V.

6.

Bij moedwillige vernieling aan of ontvreemding van eigendommen van de E.W.V., haar leden of derden kan
onmiddellijk opzegging van het lidmaatschap van de EWV volgen, zulks ter beoordeling van het bestuur.

7.

In overeenstemming met de gemeentelijke verordeningen mag er niet aan boord worden overnacht, (
behalve na toestemming van de havenmeester)

Artikel 8 - Slot
1..

Bij verschil van mening over de uitleg van de bepalingen van dit Terrein- en Havenreglement beslist het
bestuur.

