Vragen en antwoorden
WSV de Residentie

Vraag
Wanneer is het zomerseizoen?
Wanneer is het winterseizoen?
Hoe wordt ik Aspirant lid?

Antwoord
Het zomerseizoen is van 16 april tot en met 15 oktober
Het winterseizoen is van 16 oktober tot en met 15 april
Het aspirant lidmaatschap kan worden aangevraagd door een persoon van 18 jaar
of ouder.
1. De aanvraag voor aspirant lidmaatschap wordt behandeld na het insturen van
een ingevuld aanvraagformulier voor lidmaatschap.
2. Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt de persoon uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek met het bestuur.
3. Na het kennismakingsgesprek wordt bepaald door middel van wederzijdse
instemming of een persoon in aanmerking komt voor een aspirant
lidmaatschap.

Wanneer gaat het aspirant
lidmaatschap in?
Hoe lang duurt aspirant
lidmaatschap?

Het aspirant lidmaatschap gaat in vanaf datum kennismakingsgesprek.

Wanneer stopt het aspirant
lidmaatschap

Het aspirant lidmaatschap stopt wanneer het bestuur 3 keer een schriftelijk
waarschuwing heeft gegeven aan het aspirant lid in verband met gedrag dat niet
past binnen de normen en waarden van de vereniging. Pleegt het aspirant
lidmaatschap een strafbaar feit, dan is het bevoegd bestuur direct het aspirant
lidmaatschap te stoppen.

Wanneer wordt mijn aspirant
lidmaatschap omgezet in
lidmaatschap?

Het aspirant lidmaatschap wordt omgezet in lidmaatschap als het bestuur hier
goedkeuring voor geeft en na ontvangst van het entreegeld door de
penningmeester.

Wanneer worden watersporters
die eerder lid zijn geweest en
nu opnieuw lid willen worden
aspirant-lid of gewoon lid?
Wanneer betaal ik het lagere
leden tarief?

Een oud lid dat meer dan tien jaar geen lid meer is geweest, wordt bij een nieuwe
aanmelding eerst aspirant lid en volgt dan de normale procedure bij het verwerven
van het volledig lidmaatschap, inclusief het betalen van entreegeld.

Hoe wordt ik Jeugd lid?

Het jeugd lidmaatschap kan worden aangevraagd door een persoon ouder dan 12
en jonger dan 18 jaar of door een van de ouders (of wettelijk verantwoordelijke)
van een persoon jonger dan 18 jaar.

Het aspirant lidmaatschap duurt minimaal 2 jaar. 1 maand voordat je 2 jaar
aspirant lid bent kun je bij het bestuur schriftelijk een verzoek indien om lid te
worden.

Na omzetting van het aspirant of jeugd lidmaatschap naar lidmaatschap gaat het
(lagere) lidmaatschap tarief in vanaf het eerste volledige zomer- of winterseizoen.
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1. De aanvraag voor jeugd lidmaatschap wordt behandeld na het insturen van
een ingevuld aanvraagformulier voor lidmaatschap.
2. Is de persoon geen zoon of dochter van een (aspirant)lid van onze vereniging,
dan wordt na ontvangst van het aanvraagformulier de persoon uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek met het bestuur.
Is de persoon zoon of dochter van een (aspirant)lid van onze vereniging, dan
wordt de persoon direct als lid ingeschreven.
3. Als een kennismakingsgesprek nodig is, dan wordt na het
kennismakingsgesprek bepaald door middel van wederzijdse instemming of
een persoon in aanmerking komt voor een jeugd lidmaatschap. Ook een van
de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) dient aspirant lid te worden.
Dit in verband met wettelijke aansprakelijkheid van het jeugd lid.
Wanneer gaat het jeugd
lidmaatschap in?

Is de persoon geen familie van een (aspirant)lid van onze vereniging, dan gaat het
jeugd lidmaatschap in vanaf datum kennismakingsgesprek.
Is de persoon familie van een (aspirant)lid van onze vereniging, dan gaat het jeugd
lidmaatschap in vanaf datum ontvangst aanvraagformulier.

Wanneer stopt het jeugd
lidmaatschap?

Wanneer wordt mijn jeugd
lidmaatschap omgezet in
lidmaatschap?

Het jeugd lidmaatschap stopt wanneer een jeugdlid 18 jaar wordt en geen
omzetting naar lidmaatschap heeft aangevraagd.
Óf
Het jeugd lidmaatschap stopt wanneer het bestuur 3 keer een schriftelijk
waarschuwing heeft gegeven aan het lid en de ouders in verband met gedrag dat
niet past binnen de normen en waarden van de vereniging. Pleegt het jeugd
lidmaatschap een strafbaar feit, dan is het bevoegd bestuur direct het aspirant
lidmaatschap te stoppen.
Het jeugd lidmaatschap wordt omgezet in lidmaatschap als het bestuur de
aanvraag voor omzetting heeft behandeld en na ontvangst van het entreegeld
door de penningmeester.

Wie zijn verplicht
werkzaamheden te doen?





Welke verplichte
werkzaamheden zijn er?

We kennen over het algemeen de werkdiensten en de pontdiensten. De
werkdiensten zijn 2 dagen van ca. 7,5 uur werk aan onderhoud van gebouwen,
roeiboten en/of terreinen. De pontdiensten zijn 3 dagdelen (ca. 5 uur) varen met
de pont om bezoekers heen en weer te brengen vanaf de dijk naar de zomerhaven

Jeugd leden vanaf 16 jaar
Aspirant leden
Leden die met zijn/haar boot gebruik maakt van stalling of een ligplaats van
onze vereniging
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De Stormvogel. Naast deze algemene diensten zijn er nog een aantal technische
diensten. Afhankelijk van de benodigde inzet van deze technische dienst kan
vrijstelling worden verleend van de verplichte diensten.
Mag ik voor een 2e boot ook
gebruik maken van een ligplaats
of stalling?

Nee, per lid is 1 boot toegestaan met daarbij een volgboot (tot 4 meter). Indien je
een partner hebt bestaat wel de mogelijkheid dat je partner lid wordt en dat de 2e
boot op zijn/haar wordt ingeschreven.

Wanneer mag ik overnachten
op mijn boot?

Overnachting op de boot is alleen toegestaan vanaf de 1e te water lating tot aan de
laatste hellingbeurt als de boot in het water ligt op De Stormvogel.
Gedoogd wordt ook een overnachting op de boot in verband met het overvaren
van de boot van of naar de winterhaven De Binckhorst.

Kan ik mijn boot in de stalling
laten deze zomer?

Dit kan alleen bij wijze van uitzondering. Hiervoor moet je een verzoek indienen bij
het bestuur met onderbouwing waarom je dit wil. Stemt het bestuur in, dan wordt
een ‘over zomer’ contract opgesteld. Je betaald in deze periode echter wel het
ligplaatstarief van De Stormvogel.

Wat als mijn partner die lid is
overlijdt?

In dit soort vervelende situaties wil het bestuur graag helpen. Belangrijk is het
bestuur te informeren door middel van een rouwkaart (via post of e-mail). Het
bestuur neemt dan contact op om een en ander te bespreken qua communicatie.
Het lidmaatschap wordt automatisch overgezet op de partner zodat de ligplaats
behouden blijft. Is een andere oplossing gewenst dan is dit uiteraard
bespreekbaar.

Wanneer krijg ik een privélandje toegewezen?

Sta je bovenaan de wachtlijst voor het privé-landje dat vrijkomt dan maak je
aanspraak op het privé-landje. Belangrijke voorwaarde voor toewijzing is dat je in
bezit bent van een boot (groter dan 4 meter) als het privé-landje een ligplaats biedt
aan een boot, waarbij het mogelijk is de boot zonder verplaatsing van andere boten
af te meren. Deze boot krijgt geen dan geen box in de haven, maar dient verplicht
aangemeerd te worden aan het eiland.

Ik heb mijn boot verkocht en wil
geen ligplaats meer. Wat moet
ik doen?

Heb je je boot verkocht? Meld dit dan schriftelijk aan het bestuur. Is na de verkoop
ook geen ligplaats meer gewenst, dan kun je schriftelijk restitutie van het liggeld
aanvragen. De toewijzing en de hoogte van restitutie is afhankelijk van het moment
van verkoop van de boot en van feit of de ligplaats betreffend seizoen nog wordt
verhuurd.
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Ik heb mijn boot verkocht en wil
mijn huidige ligplaats
behouden. Wat moet ik doen?

Heb je je boot verkocht? Meld dit dan schriftelijk aan het bestuur. Wil je na de
verkoop je huidige ligplaats behouden in verband met de aanschaf van een nieuwe
boot, dan is het van belang de gegevens van de nieuwe boot door te geven
wanneer je met deze boot ligplaats wilt innemen. Afhankelijk van de afmetingen van
de nieuwe boot, zal het liggeld worden bijgesteld. Past de nieuwe boot niet in de
toegewezen ligplaats, dan krijg je direct een andere vaste of tijdelijke ligplaats
toegewezen (indien beschikbaar). Is er geen ligplaats beschikbaar, dan zal je
bovenaan de wachtlijst worden geplaatst.

Ik heb mijn boot verkocht en wil
graag een andere ligplaats. Wat
moet ik doen?

Heb je je boot verkocht? Meld dit dan schriftelijk aan het bestuur. Wil je na de
verkoop een andere ligplaats in verband met de aanschaf van een nieuwe boot,
meld dit dan ook bij het bestuur. Geef de gegevens van de nieuwe boot door
wanneer je met deze boot ligplaats wil innemen. Afhankelijk van de afmetingen van
de nieuwe boot, zal het liggeld worden bijgesteld. Past de nieuwe boot niet in de
toegewezen ligplaats, dan krijg je direct een andere vaste of tijdelijke ligplaats
toegewezen (indien beschikbaar). Is er geen ligplaats beschikbaar, dan zal je
bovenaan de wachtlijst worden geplaatst.

Mijn boot wordt volgens
planning geheld op De
Binckhorst. Wanneer moet ik
aanwezig zijn?

Voor het hellen is het van belang dat jij en je boot in het geplande weekend voor
zaterdag 9:00 aanwezig zijn op De Binckhorst. Wil je de boot al een weekend eerder
overvaren of kun je in het geplande weekend niet op tijd aanwezig zijn, neem dan
contact op met de havencommissaris van de Binckhorst. Dit in verband met de
drukte van het hellen in het weekend ervoor.
Let op! Ben je niet op tijd aanwezig, dan wordt je niet geheld. Gebeurt dit in het
laatste weekend, dan ga je er niet uit.

Ik wil graag een andere ligplaats
wat moet ik doen?

Geef je verzoek schriftelijk door aan het bestuur. Het bestuur plaatst je dan op de
wachtlijst en zo kan de havencommissaris bij het opnieuw indelen van de haven
zoveel als mogelijk rekeninghouden met je wensen.
Geef je verzoek schriftelijk door aan het bestuur. Het bestuur plaatst je dan op de
wachtlijst en zo kan de havencommissaris bij het opnieuw indelen van de haven
zoveel als mogelijk rekeninghouden met je wensen.
Geef het gewenste privé landje schriftelijk door aan het bestuur. Het bestuur plaatst
je dan op de wachtlijst. Komt het landje vrij, dan is het afhankelijk van je plek op de
wachtlijst of je in aanmerking komt voor het privé landje.
 Schuren en schilderen is alleen toegestaan op De Binckhorst.
 Het schuren mag machinaal alleen met afzuiging.
 Tot en met het 2e weekend van maart mag er worden geschuurd aan het
onderwaterschip.
 Na het 2e weekend van maart is het schuren van het onderwaterschip niet meer
toegestaan.

Ik wil graag aan het midden
eiland liggen. Wat moet ik
doen?
Ik wil graag een privé landje
Wat moet ik doen?
Wat zijn de regels voor het
schuren van mijn boot?
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Het schuren van het bovenwaterschip mag tot 12:00. Tenzij na overleg de buren
geen bezwaar hebben.
 Slijpen is alleen toegestaan op De Binckhorst.
 Het slijpen aan de boot mag alleen als de boot in de slijphoek staat.
 Het verrichten van andere slijpwerkzaamheden mag alleen in de slijphoek of op
de werkbank bij de kraan.
 Het stralen van de boot met een Tercoo of Perago wordt gezien als licht
slijpwerk. Dit mag alleen als de boot rondom de werkzaamheden goed wordt
afgedekt zodat andere boten geen roestschade krijgen van deze
werkzaamheden.
Het 1e jaar krijg je steunen in bruikleen van de vereniging. In het 1 e jaar is het
belangrijk dat je zelf je eigen steunen maakt. De volgende keer dat je je boot wil
stallen op De Binckhorst kun je geen steunen meer lenen.


Wat zijn de regels voor het
slijpen?

Ik wil mijn boot op De
Binckhorst stallen. Waar moet
ik aan denken?

Naast de steunen is het belangrijk een ladder of trap te hebben en een kettingslot.
Na gebruik van de ladder moet deze worden ingeklapt en met een kettingslot
worden vastgezet aan de steunen.

Hoe zit het met de verzekering
van mijn boot?

Mag ik mijn boot verhuren?

Mag ik mijn boot uitlenen?

Mag ik op de haven BBQ-en?

Houdt verder rekening met de regels voor het schuren en slijpen.
Ieder lid in bezit van een boot is verplicht deze zelf te verzekeren (minimaal WAverzekering). Is de boot niet verzekerd, dan is het stallen van de boot op een van
onze winterterreinen of het innemen van een ligplaats op onze haven niet
toegestaan.
In het verhuren van je boot ben je vrij. Verhuur van je boot op een van onze
terreinen is echter niet toegestaan. Wil je je boot verhuren, dan zal je hiervoor een
andere locatie moeten gebruiken.
Het verblijf van gasten op je boot is toegestaan als je zelf ook aanwezig bent. Ben je
niet aanwezig, dan zien we dit als uitlenen van je boot. Het uitlenen van je boot is
alleen toegestaan in overleg met de havenmeester. Dit zal sporadisch worden
toegestaan.
BBQ-en op een tafel- of gasBBQ is toegestaan. Open vuur is en blijft verboden in
verband met de brandveiligheid.

