Loods- en havenreglement
van watersportvereniging wsv De Ank te Doetinchem

Dit reglement wordt geacht bekend te zijn bij alle leden van wsv De Ank !!

A. Algemeen
1. Iedereen die zich op of in de jachthaven bevindt dient de aanwijzingen van de
Havenmeester of diens plaatsvervanger op te volgen. Men is verplicht in de jachthaven en
de daarbij behorende gebouwen en op de terreinen orde, rust, zindelijkheid en veiligheid
in acht te nemen.
2. Het is verboden in het clubhuis én in de loods te roken volgens besluit van de algemene
vergadering van 28 maart 2008.
B. Verbodsregels en verplichtingen
Het is niet toegestaan:
1. hinderlijk lawaai te maken door bijvoorbeeld radio's, slaande vallen en dergelijke;
2. op de steigers te barbecueën dan wel in andere zin open vuur te gebruiken.
3. het havencomplex te vervuilen met afvalstoffen zoals olie, lenswater en dergelijke. Dit afval
dient zelf te worden afgevoerd;
4. het boordtoilet in de haven te gebruiken. Men is verplicht de toiletten in het clubhuis te
gebruiken. Rioolwater dient via de vuilwaterinstallatie af te worden gepompt;
5. honden hinderlijk los te laten lopen;
6. de motor onnodig te laten draaien anders dan om het schip te verplaatsen;
7. een andere ligplaats in te nemen dan die is aangewezen;
8. met gehesen zeilen of te hoge snelheid de haven binnen te varen;
9. het vaartuig niet behoorlijk af te meren;
10. Het vaartuig in onverzorgde staat achter te laten;
11. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
12. in de haven te spelevaren met zeil-, roei- en andere bijboten met of zonder motor;
13. steigers te veranderen door er voorwerpen op/aan te spijkeren of te schroeven zonder
toestemming van de havenmeester;
14. de toegewezen ligplaats in bruikleen af te staan aan derden. Bij verkoop van het schip vervalt
de ligplaats;
15. elektriciteit te benutten voor verwarmingsdoeleinden;
16. werkzaamheden te verrichten waarvan anderen hinder hebben of schade kunnen
ondervinden, zoals lassen, schuren en slijpen, tenzij er een afdoende afscherming aanwezig is
zoals stofafzuiging en schermen;
17. Uitgezonderd gasten/passanten, is overnachten in de haven in principe niet toegestaan, tenzij
toestemming is verkregen van de havenmeester. De havenmeester stelt in overleg met
aanvrager een einddatum vast;
18. Het is verboden te parkeren binnen de aangegeven ruimte voor de roeiloods.

C. Ligplaatsen

1. Voor het verkrijgen van een winter- of een zomerligplaats dient via de website een aanvraag
te worden ingediend bij de havenmeester. Het bestuur heeft het recht wijzigingen in de
ligplaatsen aan te brengen en nadere regels te stellen betreffende toelating van vaartuigen
tot de haven;
2. De havenmeester is bevoegd de plaatsen van afwezige vaartuigen te benutten voor
bezoekende schepen. De leden die met hun schip voor een bepaalde periode vertrekken, zijn
derhalve verplicht bij afwezigheid van meer dan enkele dagen daarvan melding te doen bij de
havenmeester.
3. Het bestuur is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, toegebracht aan
personen of goederen of voor verlies of diefstal van enig goed;
4. Indien een vaartuig met een vaste ligplaats naar het oordeel van het bestuur in ernstige staat
van verwaarlozing verkeert en de eigenaar binnen een maand na aanmaning (met bericht van
ontvangst) het vaartuig nog niet in aanvaardbare staat heeft gebracht of uit de jachthaven
heeft verwijderd, kan de eigenaar door het bestuur geroyeerd worden. Tevens kan de
eigenaar zonder rechterlijke tussenkomst door het bestuur een niet voor compensatie of
korting vatbare boete van € 500,-, worden opgelegd. Dit alles onverminderd eventuele
verdere gerechtelijke- en/of buitenrechtelijke kosten en/of rente;
5. Restitutie van betaalde liggelden voor de gehuurde ligplaats zal niet plaatsvinden.
6. Aan het hebben van een ligplaats in de jachthaven kunnen geen rechten worden ontleend
voor de daarop volgende jaren, ongeacht de voorrang die in het algemeen aan
ligplaatshouders wordt verleend voor de toewijzing van een ligplaats;
7. Schippers van bezoekende jachten dienen hun vaartuig af te meren aan de gastensteiger en
zich te melden bij de havenmeester;
8. Tenzij en voorzover een afzonderlijk reglement is vastgesteld, geldt dit havenreglement ook
voor de bijbehorende gebouwen en terreinen en voor het parkeerterrein;
9. Bijboten op de jollensteiger dienen van een naam te zijn voorzien en bij de havenmeester te
worden aangemeld;
10. Op het terrein geparkeerde trailers en anders gestalde bootjes dienen van een identiteitsmerk
te zijn voorzien en bij de havenmeester te worden aangemeld.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Door het aanvaarden van een ligplaats verklaart de houder van het vaartuig tevens
bekend te zijn met de inhoud van dit reglement en dit onvoorwaardelijk te erkennen.
Dit havenreglement vormt onderdeel van het Huishoudelijk Reglement.

