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ARTIKEL  1 

De havenmeester wordt uit de ligplaatshouders der betreffende jachthaven tot wederopzegging 
benoemd door het bestuur hetgeen, indien nodig of gewenst, wederzijds schriftelijk zal worden 
vastgelegd.  

 

ARTIKEL  2 
Het havenmeesterschap eindigt: 
a) door verlies van het lidmaatschap der vereniging. 
b)  door schriftelijk bedanken. 
c)  door een besluit van het bestuur op grond van omstandigheden dat betrokkene niet meer het      
     vertrouwen van het bestuur heeft. 
 
ARTIKEL  3 
De havenmeester is uitsluitend in de onder zijn toezicht gestelde jachthaven bevoegd tot het uitoefenen 
van zijn functie. 
 
ARTIKEL  4 
De havenmeester vertegenwoordigt in de jachthaven het bestuur en ziet als zodanig toe op de naleving 
van het havenreglement en alle andere voor de betreffende jachthaven geldende regels en reglementen. 

ARTIKEL  5 

De havenmeester houdt toezicht op de in de jachthaven afgemeerde vaartuigen. 

 
ARTIKEL  6 
De havenmeester houdt toezicht op de voor het afmeren gebruikte materialen (landvasten), op de 
vlagvoering en verder op alle andere zaken waaraan de eigenaar van het betreffende vaartuig naar de 
normen van veiligheid en fatsoen dient te voldoen. 
 
ARTIKEL  7 
De havenmeester regelt de dagelijkse gang van zaken betreffende de ligplaatsen en zorgt voor een 
administratie van de ligplaatsen welke door de ligplaatshouders tijdelijk niet worden gebruikt. 
 
ARTIKEL  8 
De havenmeester wijst gasten een tijdelijke ligplaats toe, zulks onder vermelding van de gestelde 
voorwaarden (welke zo nodig ter inzage worden gegeven). 

 
ARTIKEL  9 
De havenmeester int de havengelden van het bezoekende vaartuig en geeft aan de eigenaarschipper een 
getekende nota voor het ontvangen bedrag. 
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ARTIKEL  10 

De havenmeester draagt op geregelde tijden de ontvangen gelden onder overlegging van de 
bewijsstukken en/of administratie aan de penningmeester der vereniging af. 
 
ARTIKEL  11 
De havenmeester zal calamiteiten alsmede ernstige technische storingen onmiddellijk bij het bestuur 
en/of havencommissie melden. 
 
ARTIKEL  12 
De havenmeester is bevoegd en verplicht al datgene te doen dat voor de veiligheid van de jachthaven, 
met inbegrip van alle daarbij behorende installaties en de in de jachthaven afgemeerde vaartuigen, 
noodzakelijk is. 

ARTIKEL  13 

De havenmeester kan daartoe opdrachten geven aan ligplaatshouders. 
 
ARTIKEL  14 
De havenmeester is bevoegd de open ligplaatsen als gastenligplaatsen te verhuren, zulks tegen de door 
het bestuur vastgestelde tarieven. 
 
ARTIKEL  15 
De havenmeester kan ten behoeve van de jachthaven (met bijbehorende installaties) aankopen doen  
voor zover zulks noodzakelijk is. Hij dient zelf de penningmeester onder overlegging  van de rekeningen of 
andere bewijsstukken om vereffening van de gemaakte kosten te verzoeken. 
 
ARTIKEL  16 
De havenmeester kan bij moeilijkheden van ernstige aard om interventie van het bestuur en/of haven- 
commissie verzoeken. 
 
ARTIKEL  17 
De havenmeester heeft het recht om degenen die zich op de terreinen van de vereniging onwelvoeglijk 
gedraagt of als ongewenste gast de terreinen betreedt "te doen" verwijderen. 

ARTIKEL  18 

Wanneer een ligplaatshouder de verplichtingen die de havenmeester hem oplegt niet nakomt kan de 
havenmeester zich tot het bestuur wenden om de betrokkene tot nakoming te doen veroordelen. 

ARTIKEL  19 

Het bestuur is verplicht aan de havenmeester alle inlichtingen te verstrekken die deze voor de vervulling 
van zijn taak redelijker wijze nodig heeft. 
Deze inlichtingen moeten hem desgewenst schriftelijk worden verstrekt. 

ARTIKEL  20 

De havenmeester is lid van de havencommissie van de vereniging. 

ARTIKEL  21 

Na een voorafgaand en tijdig ingediend verzoek daartoe kan de havenmeester tijdens een 
bestuursvergadering bij het bestuur alle onderwerpen de jachthaven betreffende aan de orde stellen 
waarover hij overleg noodzakelijk of wenselijk acht. 
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ARTIKEL  22 

Bij afwezigheid van de havenmeester wordt een plaatsvervangend havenmeester aangesteld. 

ARTIKEL  23 

De havenmeester is vrijgesteld van de verplichting andere werkzaamheden aan de haven en Keetje Lek te 
verrichten. (zgn. 24-uurs werkregeling). 

ARTIKEL   24 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt de beslissing genomen door het bestuur. 
 
 
 
Dit reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 29 maart 2000 
 
 


