
   
  

KONINKLIJKE WATERSPORT-VEREENIGING ‘LOOSDRECHT’ 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

LIDMAATSCHAP 
Artikel 1 

1. Echtgenoten, kinderen en andere huisgenoten van leden, die de watersport aan de vereniging beoefe-
nen in de vorm van wedstrijden of opleidingen dan wel deelnemen aan nader door het bestuur te 
bepalen in clubverband georganiseerde activiteiten, moeten lid zijn. Onder bedoelde activiteiten zijn in 
ieder geval niet begrepen clubtochten, cursussen vaarbewijs en kustnavigatie, nieuwjaarsreceptie, 
oranjeborrel en overige clubfeesten, alsmede vrijwilligerswerk ten behoeve van de vereniging. 

2. Onder echtgenoot wordt in dit Huishoudelijk Reglement mede verstaan een geregistreerd partner 
alsmede een levensgezel met wie het lid een gemeenschappelijke huishouding voert en een notarieel 
verleden samenlevingscontract is aangegaan. 

3. Een minderjarige die bij de aanvang van het verenigingsjaar zestien jaar of jonger is, komt voor het 
jeugdlidmaatschap slechts in aanmerking als zijn ouder/voogd gewoon lid is, behoudens dispensatie 
door het bestuur. 

 
CONTRIBUTIE 

Artikel 2 
1. De jaarlijks door de leden verschuldigde contributie is gebaseerd op een door de algemene vergadering 

vast te stellen basiscontributie. 
2. De contributie bedraagt voor de hierna bedoelde categorieën leden: 

a. Gewone leden vanaf het jaar waarin zij 18 worden tot en met het jaar waarin zij 27 worden, niet 
vallende onder e: 25% van de basiscontributie. 

b. Gewone leden vanaf het jaar waarin zij 28 worden tot en met het jaar waarin zij 35 worden, niet 
vallende onder e: 50% van de basiscontributie. 

c. Gewone leden vanaf het jaar waarin zij 36 worden tot en met het jaar waarin zij 67 worden, niet 
vallende onder e: 100% van de basiscontributie. 

d. Gewone leden vanaf het jaar waarin zij 68 worden, niet vallende onder e: 60% van de ba-
siscontributie. 

e. Gewone leden waarvan de echtgenoot lid is als bedoeld in categorie a, b, c of d: 25% van de 
basiscontributie.  

f. Jeugdleden tot en met het jaar waarin zij 17 worden: 25% van de basiscontributie.  
g. Buitenleden: 40% van de basiscontributie. 

3. Ereleden, leden voor het leven en honorair leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 
4. Een persoon, ten aanzien van wie het bestuur een besluit heeft genomen om hem/haar als lid voor te 

dragen, is, indien dat besluit na 30 juni van een verenigingsjaar is genomen, bij aanneming als lid, in dat 
jaar slechts de helft van de jaarlijkse contributie verschuldigd. Indien bedoeld besluit is genomen na 30 
september is geen contributie voor dat jaar verschuldigd. 

 
ENTREEGELD 

Artikel 3 
1. Bij toetreding als lid is entreegeld verschuldigd, behalve door leden bedoeld in artikel 2 lid 2 sub d en lid 

3. 
2. De hoogte van de entreegelden is door middel van een factor gekoppeld aan de verschuldigde 

contributie. Deze factor wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
3. Zij, die reeds lid zijn geweest, zijn bij hernieuwde toetreding het voorgeschreven entreegeld verschuldigd 

verminderd met het vroeger door hen betaalde entreegeld. 
 

BETALING CONTRIBUTIES EN ENTREEGELDEN 
Artikel 4 

De door de leden aan de vereniging verschuldigde contributies en entreegelden moeten betaald worden 
binnen een door het bestuur vast te stellen termijn na de uitnodiging tot betaling. Wegens te late betaling kan 
een door het bestuur vast te stellen boete worden gevorderd. 
 

LEDENLIJST 
Artikel 5 

In het clubgebouw zal zich te allen tijde een lijst bevinden met de namen van de leden per 1 januari van het 
lopende verenigingsjaar. Deze lijst ligt ter inzage van de leden en van door het bestuur aan te wijzen derden. 
 

INTRODUCTIE 
Artikel 6 

1. Introductie van niet-leden (niet zijnde echtgenoten, kinderen of andere huisgenoten van leden) met 
toelating tot het clubgebouw en andere eigendommen van de vereniging, kan door een lid geschieden 
tot ten hoogste vier dagen per jaar, de dagen bedoeld in lid 3 niet meegerekend.  
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Het bestuur is bevoegd dit aantal dagen in bijzondere gevallen uit te breiden. 
2. Het bestuur is bevoegd aan niet-leden maand- en winterkaarten te verstrekken, rechtgevende op 

toegang tot het clubgebouw en andere eigendommen van de vereniging. Deze kaarten, welke worden 
verstrekt tegen betaling van een door het bestuur vast te stellen bedrag, zijn op naam en strikt 
persoonlijk. Een verzoek om afgifte van een maand- en winterkaart moet schriftelijk geschieden bij de 
secretaris. 

3. Het bestuur is bevoegd om dagen aan te wijzen, een aantal van 30 in het jaar niet te boven gaande, 
waarop niet-leden tot het clubgebouw en andere eigendommen van de vereniging worden toegelaten 

 
INTRODUCTIEBOEK 

Artikel 7 
Leden, die ingevolge het bepaalde in artikel 6 iemand introduceren, moeten de naam en de woonplaats van 
de geïntroduceerde, alsmede de datum van introductie invullen in een daartoe in het clubgebouw aanwezig 
introductieboek. 
 

FRITS MOES FONDS 
Artikel 8 

Onder de naam Frits Moes Fonds heeft de vereniging een fonds met als doel de werving van geldmiddelen 
ten behoeve van activiteiten van de vereniging voorzover deze activiteiten niet behoren tot de normale 
exploitatie van de vereniging. De middelen van dit fonds blijven afgescheiden van de overige middelen van 
de vereniging en worden beheerd door een commissie, een en ander overeenkomstig een door de 
algemene vergadering vastgesteld Reglement Frits Moes Fonds. 
 

CLUBGEBOUW EN ANDERE EIGENDOMMEN 
Artikel 9 

1. Tot het clubgebouw en andere eigendommen worden toegelaten: leden, echtgenoten, kinderen en 
andere huisgenoten van leden, geïntroduceerden en houders van maand- en winterkaarten.  

2. Het bestuur bepaalt op welke dagen en uren het clubgebouw geopend is en regelt de exploitatie van het 
buffet in het clubgebouw. 

3. Het bestuur heeft te allen tijde het recht, ter handhaving van de orde en de naleving van wetten en 
verordeningen e.d., in het clubgebouw die maatregelen te nemen welke het wenselijk oordeelt alsmede 
tot dit doel de toegang tot het clubgebouw aan één of meer van de in lid 1 bedoelde personen te 
ontzeggen. 

4. Boeken, tijdschriften e.d. mogen niet uit het clubgebouw worden weggenomen en moeten na gebruik 
direct op hun plaats worden teruggebracht. 

5. Andere eigendommen van de vereniging mogen alleen worden gebruikt met toestemming van het 
bestuur. Na gebruik dienen deze zaken onverwijld schoon en in goede orde op hun plaats te worden te-
ruggebracht. 

 
VERHUUR VAN VAARTUIGEN 

Artikel 10 
1. Voor leden zijn vaartuigen beschikbaar tegen door het bestuur vast te stellen huurprijzen. De huurprijzen 

worden van tijd tot tijd in het verenigingsblad gepubliceerd. 
2. Aanvragen voor het huren van verenigingsvaartuigen moeten bij de havenmeester worden gedaan. 

Aanvragen voor huurperioden langer dan zeven dagen behoeven goedkeuring van het bestuur. 
3. Indien men geen gebruik maakt van een besproken vaartuig, is men toch verplicht de huurprijs te 

betalen, tenzij na de kennisgeving van verhindering het vaartuig voor de besproken tijd aan een ander 
wordt verhuurd. Het bestuur kan hiervan ontheffing verlenen. 

4. De vaartuigen van de vereniging mogen alleen met zeilschoeisel worden betreden. 
5. De havenmeester is bevoegd de afgifte in huur van een vaartuig te weigeren bij slecht weer en indien hij 

van mening is dat onvoldoende stuurmanskunst of onvoldoende bekwame bemanning aan boord zal 
zijn. In deze gevallen is geen huurprijs verschuldigd. 

6. De huurprijs moet vooraf aan de havenmeester worden voldaan. Het bestuur kan bepalen dat tegelijk 
met de huurprijs een waarborgsom moet worden gestort, welke zal worden terugbetaald indien het 
vaartuig onbeschadigd in de haven is teruggekeerd.  

7. De huurder van een vaartuig is verplicht bij terugkeer in de haven het vaartuig op de daartoe bestemde 
plaats af te meren, de zeilen te strijken, het vaartuig met toebehoren schoon te maken en op te ruimen 
en zich vervolgens terstond te vervoegen bij de havenmeester. 

8. Indien aan een verenigingsvaartuig gedurende de huurperiode schade ontstaat, is de huurder verplicht 
hiervan direct opgave te doen aan de havenmeester. De kosten van herstel, voorzover niet gedekt door 
na te melden verzekering, komen voor rekening van de huurder en zullen voor zoveel mogelijk allereerst 
op de in lid 6 bedoelde waarborgsom worden verhaald. 

9. Alle verenigingsvaartuigen zijn op uitgebreide condities verzekerd. Voor het daarbij geldende eigen risico 
blijft de huurder aansprakelijk. 
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AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 11 
1. De vereniging is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van derden of voor enig 

lichamelijk letsel. 
2. Alle schade, aan eigendommen van de vereniging toegebracht, moet worden vergoed door degene die 

de schade heeft veroorzaakt. 
 

BEPALINGEN VAN ORDE 
Artikel 12 

1. Het bestuur heeft het recht leden, echtgenoten, kinderen en andere huisgenoten van leden, geïntrodu-
ceerden en houders van maand- en winterkaarten, die zich wanordelijk gedragen, tijdelijk de toegang tot 
de eigendommen van de vereniging te ontzeggen. 

2. Het is niet toegestaan: 
a. te zwemmen in het water van de vereniging, behalve aan de buitenzijde van de buitensteiger; 
b. muziek te maken op de terreinen, op de steigers, op het water en in de gebouwen van de vereni-

ging, met dien verstande dat het bestuur hiervan ontheffing kan verlenen voor wat betreft het maken 
van muziek in het clubgebouw of op het terras; 

c. niet behoorlijk gekleed te gaan op de terreinen en in de gebouwen van de vereniging. Minder 
gekleed dan in shorts en T-shirt wordt geacht aan de eis van behoorlijke kleding niet te voldoen. 

3. Op de terreinen en in de gebouwen van de vereniging worden honden uitsluitend onder begeleiding en 
aangelijnd toegelaten. In het restaurantgedeelte mogen honden niet worden meegenomen. 

4. Het bestuur heeft het recht verdere maatregelen van orde uit te vaardigen. 
 

OFFICIER VAN DE WEEK 
Artikel 13 

Tijdens het zomerseizoen zal wekelijks op bepaalde tijden in en rond het clubgebouw namens het bestuur 
een lid aanwezig zijn als officier van de week. Deze zal fungeren als vraagbaak voor leden en gasten van de 
vereniging en toezien op orde en netheid in en rond het clubgebouw, zo nodig vermanend of corrigerend 
optreden en het bestuur attent maken op zaken die daartoe aanleiding geven. De naam van de 
dienstdoende officier van de week is vermeld in de hal van het clubgebouw. 
 

PERSONEEL 
Artikel 14 

Het voor de vereniging benodigde personeel wordt door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. Het 
bestuur regelt de arbeidsvoorwaarden en stelt zonodig een instructie vast. 
 

HAVENREGLEMENT 
Artikel 15 

Aan de vaartuigen van de leden zal, voorzover er ruimte beschikbaar is, door het bestuur een ligplaats 
worden toegewezen. Het liggeld en verdere bepalingen betreffende ligplaatsen worden door het bestuur 
vastgesteld in het Havenreglement. 
 

STANDAARD EN VLAG 
Artikel 16 

1. De afmetingen van standaard en vlag zijn zodanig, dat de diepte zich verhoudt tot de hijs als 3 : 2. De 
standaard is driehoekig, de vlag is rechthoekig. Beide zijn horizontaal verdeeld in drie gelijke banen. 

2. De kleuren zijn smaragdgroen, goudgeel, smaragdgroen. 
3. In de gele baan bevindt zich een groene ruit met een Koninklijke Kroon. Het midden van deze ruit is bij 

de standaard op 2/7 en bij de vlag op 1/3 van de lengte geplaatst, gemeten vanuit de broeking. De 
diagonalen van de ruit verhouden zich als 14 : 9. 

4. De standaard mag alleen door leden worden gevoerd; op vaartuigen uitsluitend indien deze bij hen in 
gebruik zijn. 

5. Erevoorzitter, ereleden en bestuursleden voeren een standaard van een door het bestuur vast te stellen 
model. 

 
SLOTBEPALING 

Artikel 17 
In alles waarin dit reglement niet voorziet, handelt of beslist het bestuur of één zijner leden. 


