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Informatiewijzer voor het verkrijgen van een (seizoen) ligplaats. 
 
De ligplaatsen in onze haven zijn in principe alleen beschikbaar voor schepen van leden van de 
vereniging of, als daar ruimte voor is, gedurende één seizoen ook voor schepen van niet-leden.  
 
We maken onderscheid tussen een zomerligplaats (van 1 april tot 1 november) en een winter-
ligplaats (van 1 november tot 1 april).  
 
Als U belangstelling heeft voor een ligplaats voor uw schip in onze haven, of het begunstiger-
schap van onze vereniging, dan ontvangen wij graag het aanvraagformulier ingevuld van u 
retour.  
 
Het aanvraagformulier en het geldende tarievenoverzicht vindt u op de contactpagina van de 
website. 
 
 

Hoe dan verder?  

 
A. U wilt permanent kunnen beschikken over een zomerligplaats in onze haven en dus 

lid worden van onze vereniging. 
 
1. Na inlevering van het aanvraagformulier: 

• krijgt U een bericht van ontvangst en komt U op een wachtlijst te staan  
• betaalt U eenmalig een inschrijfgeld. 

 
NB. U kunt natuurlijk ook gelijk het begunstigerschap aanvragen, dat geeft U bij 
toewijzing van een ligplaats een voorkeursbehandeling!  
 

2. De ligplaatscommissie bekijkt of er een permanente zomerligplaats is voor uw schip. Als 
dat zo is dan wordt u een ligplaats toegewezen.  
Namens het bestuur brengt de ligplaatscommissie u op de hoogte van die toewijzing. 
Wanneer geen ligplaats beschikbaar is, dan blijft u de wachtlijst staan.. 
Ingeval u een ligplaats wordt toegewezen, dan: 

• Verplicht u zich tot een betaling vooraf van een basisbijdrage en liggeld. 
• Op het moment, dat u een toegewezen ligplaats kan gaan gebruiken, wordt u 

voorgedragen als aspirant-lid op de eerstkomende Algemene Leden Vergadering 
(ALV) welke worden gehouden in de maanden maart en oktober van ieder jaar. 
Gaat de ALV met de voordracht akkoord, dan gaat u, als aspirant-lid, proef-
draaien met de daarbij behorende rechten en plichten, zoals beschreven in het 
huishoudelijk reglement:  

• U zet zich in bij havenwerkdagen en kantinediensten.  
• U ontvangt het huishoudelijk reglement en de nieuwsbrieven van de vereniging. 

 
NB. Toewijzing van een ligplaats geeft U geen recht op een toewijzing in een volgend 
jaar!  

 
3. Nadat u gedurende tenminste 1 geheel jaar aspirant-lid bent kunt U door het Bestuur 

worden voorgedragen als (volwaardig) lid.  
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Wordt deze voordracht door de eerstvolgende ALV overgenomen dan wordt u als Lid 
ingeschreven en heten wij U van harte welkom. 

• U betaalt éénmalig een entreegeld. 
 
Het lidmaatschap geeft onder andere de volgende rechten en plichten:  
• U heeft, onder voorwaarden, recht op een zomerligplaats in onze haven.  
• U betaalt de basisbijdrage aan de vereniging en het gereduceerde ledentarief. 
• U ontvangt de statuten van de vereniging en de inloggegevens van de website. 
• U bent lid en u wordt geacht deel te nemen aan havenwerkdagen en kantine-

diensten, zoals beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement.  
• U kunt een sleutel van de loods/berging, mits beschikbaar, in bruikleen krijgen 

tegen betaling van een borgsom. 
 
NB. Heeft U geen gebruik gemaakt van de toegewezen ligplaats, of maakt de ALV 
wel bezwaar (omdat U bijvoorbeeld niet aan alle verplichtingen voldaan heeft) dan 
wordt u weer uitgeschreven als aspirant-lid.  

 

B. U wilt Begunstiger worden van onze vereniging. 
 

1. Na inlevering van het aanvraagformulier krijgt u een bericht van ontvangst.  
2. Op de eerstkomende ALV kan het Bestuur u voordragen als Begunstiger.  

Gaat de ALV akkoord dan wordt U als Begunstiger ingeschreven.  
• U krijgt hiervan schriftelijk bericht.  

• U gaat jaarlijks een donatie betalen. 

• U draagt onze vereniging een warm hart toe en ontvangt o.a. de nieuwsbrieven 
van de vereniging en uitnodigingen voor activiteiten.  

• U kunt dit combineren met een aanvraag voor een ligplaats, dat geeft u een 
voorkeursbehandeling  

 
C. U wilt alleen een zomer- en/of winterseizoenplaats voor Uw schip in de haven, maar 

geen Lid of Begunstiger worden!  
 

1. Bij inlevering van het aanvraagformulier krijgt u een bericht van ontvangst en komt u 
op een wachtlijst te staan. 

2. U betaalt eenmalig een inschrijfgeld. 
3. De ligplaatscommissie bekijkt of er een permanente zomerligplaats is voor uw schip. 

Als dat zo is dan wordt U een ligplaats toegewezen (meestal in de maand februari). 
U Verplicht zich tot een betaling vooraf van de basisbijdrage en liggeld. 

4. Natuurlijk kunt U altijd nog van mening veranderen en via het aanvraagformulier een 
lidmaatschap aanvragen.  

 
NB. Toewijzing van een ligplaats geeft U geen recht op een toewijzing in een volgend 
jaar!  

 
 


