
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 
Lidmaatschap
 
ARTIKEL 1. WOONPLAATS LEDEN.
1. De woonplaats van de leden dient zich, bij voorkeur, te bevinden in de regio Zandvoort. Dit 
omvat de plaatsen: Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, 
Overveen, Vijfhuizen, IJmuiden en Zandvoort.
2. De leden zijn verplicht een adreswijziging direct schriftelijk aan het WVZ - secretariaat door 
te geven.
 
Artikel 2. Aanvraag lidmaatschap.
1. De schriftelijke lidmaatschapsaanvraag moet worden gedaan door volledige invulling van 
een WVZ - inschrijfformulier. De te verstrekken gegevens betreffen onder meer de naam, 
leeftijd, adres van de aanvrager alsmede van zijn gezinssamenstelling.
2. Na ontvangst van het inschrijfformulier beslist het bestuur over toelating tot het aspirant-
lidmaatschap. Pas nadat door de aanvrager de aan het lidmaatschap verbonden financiële 
verplichtingen zijn voldaan, wordt hij daadwerkelijk als aspirant-lid toegelaten.
3. Bij weigering tot toelating behoeft het bestuur geen opgave van redenen te doen. De 
aanvrager kan wel schriftelijk beroep aantekenen tegen een afwijzende beslissing bij de 
algemene vergadering. De aanvrager moet dan vertegenwoordigd zijn door twee 
stemgerechtigde leden.
4. Het aspirant-lid wordt uiterlijk bij zijn toetreding een exemplaar van de statuten en 
reglementen ter hand gesteld.
 
Artikel 3. Aspirant lidmaatschap.
Het aspirant lid kan niet als individueel lid of jeugdlid worden aangenomen wanneer het 
zonder bericht van verhindering niet aanwezig of statutair vertegenwoordigd is in de 
algemene vergadering in het najaar volgend op het jaar waarin het aspirant-lidmaatschap is 
aangevangen. In dat geval duurt het aspirantlidmaatschap voort tot de volgende algemene 
najaarsvergadering. Als men dan wederom niet aanwezig is vervalt automatisch het aspirant-
lidmaatschap
 
Artikel 4. Aantal leden.
1. Het bestuur besluit ieder jaar over de gewenste omvang van het ledenbestand. Als leidraad 
gelden het aantal beschikbare ligplaatsen en de capaciteit van het clubhuis.
2. In beginsel moet ieder individueel lid en jeugdlid kunnen beschikken over één ligplaats voor 
boot of plank. Het bestuur kan desondanks besluiten aspirantleden toe te laten zonder dat er 
een ligplaats beschikbaar is. De aspirantleden worden hiervan vooraf in kennis gesteld en 
dienen uitdrukkelijk te verklaren het lidmaatschap toch te ambiëren.
 
Artikel 5. Verandering lidmaatschap,
1. Door het bereiken van de 18-jarige leeftijd is een kind in het daaropvolgende 
verenigingsjaar van rechtswege geen gezinslid meer in de zin van artikel 3 van de Statuten. 
Het kan dan desgevraagd wel direct als individueel lid worden toegelaten.
2. Wanneer de levenspartner en kinderen van een individueel lid gebruik maken of willen 
gaan maken van de verenigingsfaciliteiten is er automatisch sprake van een 
gezinslidmaatschap. De tenaamstelling blijft staan op die van het individuele lid. Moet er op 
verzoek van het lid een wijziging van de tenaamstelling komen dan beslist het bestuur of er 
sprake is van een geheel nieuw lidmaatschap. In dat geval is de normale procedure voor 
lidmaatschapsaanvragen van toepassing.
 
 
Financiën.
 
Artikel 6. Entreegelden.
1. Aspirant-leden dienen een eenmalig entreegeld te voldoen.
2. Is er sprake van de onmiddellijke overgang van een gezinslidmaatschap in individueel 
lidmaatschap of omgekeerd zoals bedoeld in artikel 5 dan is géén entreegeld verschuldigd. 
Evenmin is dit het geval wanneer er na opzegging van het lidmaatschap weer sprake is van 



toetreding van hetzelfde lid.
 
Artikel 7. Contributies.
1. De in artikel 9 lid 2 Statuten bedoelde categorieën zijn: - individuele leden.
   individuele leden voortgekomen uit gezinslidmaatschap (t/m 20 jaar). - jeugdleden (t/m 18 
jaar).
   Voor gezinsleden wordt een toeslag vastgesteld op de contributie van het individuele lid.
2. Voor iedere categorie wordt een eenmalig entreegeld vastgesteld.
3. De liggelden worden bepaald op basis van objectieve criteria. De boten en de planken 
kunnen hierbij in categorieën worden ingedeeld waarvoor de hoogte van de liggelden 
verschillend is.
4. Voor het gebruik van kasten in het clubhuis wordt een vast bedrag in rekening gebracht.
 
Artikel 8. Contributie-inning.
1. In december, voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar worden de contributienota's 
verzonden. Deze worden opgesteld op basis van de gegevens van het aflopende boekjaar. 
Onder contributies wordt mede verstaan liggelden en kastgeld.
2. De leden zijn verplicht de nota op juistheid te controleren en eventuele gewenste 
veranderingen voor 15 januari daaropvolgend aan het secretariaat door te geven.
3. Wanneer de contributie niet is voldaan voor de op de nota aangegeven datum is het lid in 
gebreke zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Het lid verliest daarmede zijn rechten 
totdat de nota voldaan is.
4. Bij toetreding gedurende het verenigingsjaar, maar vóór 1 augustus, is het lid de gehele 
contributie verschuldigd. Bij toetreding na deze datum is het lid slechts de helft verschuldigd.
5. Wanneer een lid zonder zulks uiterlijk voor 1 april schriftelijk aan het secretariaat te hebben 
aangemeld geen gebruik maakt van de voor hem gereserveerde ligplaats en/of kastruimte 
moeten de daarvoor verschuldigde gelden toch worden voldaan. In uitzonderlijke gevallen 
kan het bestuur besluiten om het reeds betaalde liggeld/kastgeld bij niet gebruik geheel of 
gedeeltelijk te retourneren.
6. Wanneer blijkt dat een lid van de verenigingsfaciliteiten gebruik maakt zonder dat hem 
hiervoor de verschuldigde bijdrage in rekening is gebracht, dient deze bijdrage alsnog voor 
het gehele jaar te worden voldaan.
 
Artikel 9. Sponsoring.
1. Het bestuur kan besluiten om ten behoeve van de vereniging een subsidie of sponsoring 
van natuurlijke personen, bedrijven of instellingen te aanvaarden.
2. De onafhankelijkheid van de vereniging mag door sponsoring op geen enkele wijze in 
gevaar worden gebracht.
3. Over de besteding en/of uitvoering van de subsidie-/sponsorgelden of andere bijdragen 
beslist het bestuur. Zo ook over de WVZ prestatie die hiertegenover moet staan.
4. De sponsorovereenkomst (waarbij de WVZ zich verplicht) dient te worden vastgelegd in 
een door het bestuur van de WVZ en de sponsor getekende overeenkomst met daarin alle 
afspraken en voorwaarden hieraan verbonden uitvoering zo neutraal mogelijk te zijn.
5. Er wordt onderscheid gemaakt tussen subsidie/sponsoring van derden en die van de leden 
respectievelijk de onderneming waar zij werkzaam zijn. In het laatste geval dient het bestuur 
ervoor te waken dat deze leden geen bevoorrechte positie verkrijgen boven de andere leden.
 
Artikel 10. Algemene vergadering.
1. In aanvulling op artikel 13 van de Statuten geldt als regel dat in de algemene 
najaarsvergadering de volgende punten aan de orde komen:
- bestuursverkiezing, commissiebenoemingen
- contributie en liggeld regelingen voor het komende jaar
- op basis van een raming van de resultaten van het lopende jaar -toelating aspirant-leden tot 
lidmaatschap.
In de voorjaarsvergadering, de Jaarvergadering, zullen de onderwerpen betreffende de 
statuten en reglementen aan de orde worden gesteld, alsmede de benoeming van de 
kascommissie.
2. Voor het rooster van aftreden geldt als regel dat de helft plus één van de bestuursleden 
aftreedt in de algemene najaarsvergadering met dien verstande dat de voorzitter, de 
secretaris en de penningmeester nimmer tegelijkertijd aftreden.



 
Artikel 11. Commissies.
1. Het bestuur stelt de algemene vergadering voor welke commissies met welke •     opdracht 
moeten worden benoemd. In beginsel moet tenminste één lid van iedere commissie ook 
bestuurslid zijn. Dit bestuurslid heet commissaris.
2. De commissies zijn aan het bestuur verantwoording Verschuldigd voor het door hen 
gevoerde beleid en hun activiteiten.
3. In beginsel zijner verschillende commissies voorde kantine van het clubhuis, de 
parkeerhaven en de wedstrijden.
Voor de opbouw, onderhoud en schoonmaak en afbraak van het r clubhuis kunnen aparte 
commissies worden ingesteld.
4. Wat betreft de door de leden te verrichten diensten zoals kantinedienst, stranddienst en 
corveedienst stelt het bestuur of de betrokken commissie een rooster op. Dit is bindend voor 
de leden. De publicatie geschiedt in de kantine en via de daartoe geëigende 
communicatiemiddelen.
Algemene punten.
 
Artikel 12. Verzekering.
1. Ieder lid is verplicht te beschikken over een persoonlijke W.A.-verzekering alsmede een 
W.A.-verzekering voor zijn boot, plank en trailer.
2. Ieder lid is aansprakelijk voor zijn daden en voor die van de door hem geïntroduceerde 
mensen.
3. De vereniging of het bestuur is nimmer aansprakelijk voor schade die aan leden of derden 
is toegebracht of door hen opgelopen bij activiteiten in verenigingsverband.
 
Artikel 13. Verenigings-insignes.
De verenigingskleuren zijn geel en blauw. Het verenigingsembleem is twee zeepaardjes met 
rechts daarvan een verticaal anker met een wit-blauwe achtergrond.
 
Artikel 14. Statuten en Reglementen.
Ieder lid wordt geacht de statuten en reglementen van de WVZ te kennen.


