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HAVENREGLEMENT – WSV Ooltgensplaat

Alle varende leden van de Watersportvereniging Ooltgensplaat, hierna te noemen de “vereniging”,
worden verzocht zoveel mogelijk de verenigingsvlag te voeren ten behoeve van de herkenbaarheid.
Het havenreglement is van toepassing op alle vaartuigen en personen die de haven aandoen c.q. er
gebruik van maken.
1. Gedurende het vaarseizoen zal op de volgende wijze op het terrein worden gevlagd. De
verenigingsvlag wordt bij aanvang van het vaarseizoen door of namens de voorzitter
gehesen aan de top van de vlaggenmast. Gedurende het vaarseizoen wordt de
Nederlandse vlag en de verenigingsvlag dagelijks in de top van de vlaggenmast gehesen en
uiterlijk een halfuur na zonsondergang gestreken. Het vaarseizoen begint op 1 april en
eindigt op 30 september.
2. Een ieder die zich op het jachthaventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de
havenmeester c.q. bestuursleden op te volgen.
3. De jachthaven dient uitsluitend tot ligplaats van pleziervaartuigen toebehorende aan en in
gebruik zijnde bij leden en hun gasten/passanten van de vereniging, zulks indien de
plaatsruimte dit toelaat.
4. Het beheer van de haven berust bij het bestuur, dat voor het dagelijkse toezicht gebruik
maakt van havenmeester, steigermeesters en havencommissaris.
5. Het bestuur behoudt zich het recht voor alle maatregelen te treffen die zij nuttig en nodig
acht tot bescherming, behoud en onderhoud van de eigendommen van de alsmede de
gehuurde gronden en wateren van de Gemeente Goeree Overflakkee.
6. Men is gehouden in de haven, op de bijbehorende terreinen en in de zich aldaar
bevindende gebouwen orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te
nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag of kleding aanstoot geeft. In - en in de
directe omgeving van het havenkantoor is het gebruik van alcoholhoudende dranken niet
toegestaan, behoudens op het terras aan de oostzijde. Het bestuur kan toestemming geven
om tijdens speciale gelegenheden af te wijken van de regel over het gebruik van
alcoholhoudende dranken.
7. Ieder vaartuig, gelegen in de verenigingshaven van Ooltgensplaat, dient een verzorgd
uiterlijk te hebben.
8. Passantentarief wordt berekend vanaf 16.00 uur. In de winterperiode (01/10 tot 31/03) geldt
een aangepast tarief, zijnde 50% van het geldende tarief.
9. Schade toegebracht of veroorzaakt aan andere jachten c.q. aan derden dient onverwijld te
worden gemeld aan de havenmeester en/of leden van het bestuur.
10. Het is niet toegestaan reparatie, afbouw of intensieve verbouwing van het vaartuig te plegen
zonde voorafgaande toestemming van het bestuur. Bij toestemming dient het werk een
normale voortgang te hebben en hinder aan naastgelegen schepen dient zoveel mogelijk te
worden voorkomen. Tijdens het vaarseizoen dienen deze werkzaamheden elders te worden
verricht.
11. Slijpen, schuren en schilderen dient zodanig uitgevoerd te worden en er moeten zodanig
geschikte voorzorgsmaatregelen tijdens deze werkzaamheden worden getroffen dat
hierdoor het milieu niet wordt aangetast en dat de naastgelegen boten hiervan geen hinder
ondervinden.
12. De havenmeester en/of leden van het bestuur hebben het recht om personen die
werkzaamheden verrichten aan een schip, in opdracht van de eigenaar/ligplaatshouder, van
het haventerrein te verwijderen of te doen verwijderen of de toegang te ontzeggen, als zij
schade of overlast veroorzaken.
13. Booteigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen (o.a
afgewerkte olie, vervuilde poetslappen, vetten, bilgewater, verfafval,accu’s) en andersoortig
afval dat gescheiden aangeboden dient worden.
14. Aan de haven is een opslag voor gevaarlijke afvalstoffen, welke alleen bestemd is voor
noodgevallen.
15. Iedere ligplaatshouder is verplicht zijn vaartuig aan deugdelijke landvasten af te meren,
zodanig dat het geen hinder en/of schade kan aanrichten aan andere vaartuigen of de
haveninrichting.
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16. Iedere ligplaatshouder draagt er zorg voor dat het gedeelte van de steiger dat bij de
ligplaats behoort in schone staat wordt gehouden. Voor de ligplaatsen aan de steigerdijk
houdt dit in dat het tegelpad onkruidvrij wordt gehouden tot aan de begroeiing van het talud.
17. Steigers en tegelpaden vrijhouden (fietsen, landvasten, elektriciteitskabels, e.d. mogen
geen struikel- of valgevaar vormen).
18. Bij het voor langere tijd verlaten of onbeheerd achterlaten van het schip (24 uur of langer)
dient men de hoofdkraan af te sluiten. Indien een vaartuig is uitgerust met een
gasinstallatie, dient deze veilig en deugdelijk uitgevoerd te zijn.
19. De ligplaatshouder van een vaartuig dient al het mogelijke te doen om hinderlijk lawaai door
o.a. slaande vallen of andere lawaai producerende voorwerpen (buitenboordmotoren,
radio’s etc.) te voorkomen.
20. Honden dienen aangelijnd te zijn. Het is niet toegestaan uw huisdier uit te laten op het
haventerrein.
21. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en dienen te allen tijde toezicht te houden.
22. Het is de leden niet toegestaan om zelf bouwsels of palen te slaan en veranderingen aan
steigers, meerpalen en gebouwen aan te brengen.
23. Bij brand, storm of enig onheil is ieder lid dat zich aan of nabij de haven bevindt, gehouden
hulp te verlenen daar waar mogelijk en de verantwoordelijke instanties terstond te
alarmeren. Politie, (112) en bestuur.
24. Het gebruik van drinkwater voor het wassen van een vaartuig moet zoveel mogelijk beperkt
blijven. Deze bepaling is een beroep op een ieder in het kader van duurzaamheid.
HET IS NIET TOEGESTAAN:














de bij de vereniging in het beheer zijnde voorzieningen etc. te beschadigen of daarin op
eigen initiatief enige verandering aan te brengen
eigenhandig de groenvoorzieningen (bomen, planten) te herschikken.
met pikhaken schade toe te brengen aan andere vaartuigen of met pikhaken aan
andermans want te trekken.
autobanden of andere niet drijvende materialen in de haven als stootwil te gebruiken.
fenders, stootwillen, lijnen, e.d. achter te laten op – of aan het steiger.
met de achterzijde van het schip naar de steiger, met werkende schroef te liggen
proefdraaien.
het boordtoilet te gebruiken als deze niet is aangesloten op een vuilwatertank. In het
havenkantoor zijn sanitaire voorzieningen aanwezig.
elders ligplaats in te nemen, dan is aangewezen.
binnen de haven met gehesen zeilen of met hinderlijke snelheid te varen, dan wel te
spelevaren met een buitenboordmotor.
het anker uit te gooien in de haven.
op het haventerrein open vuur te gebruiken en/of te koken, tenzij met uitdrukkelijke
toestemming van de havenmeester.
brandbare stoffen in of nabij de haven of op schepen te verbranden.
zonder toestemming van de havenmeester en/of het bestuur op het terrein werkzaamheden
te verrichten of daar scheepsonderdelen en/of inventaris op te slaan.
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