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GOOISE WATERSPORTVERENIGING  DE VRIJBUITER 
REGLEMENT LIGPLAATSTOEWIJZING EN WACHTLIJST 

 
 

Ten geleide 

 
Het reglement ligplaatstoewijzing  en wachtlijst is een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement. Het 

is als zodanig gefundeerd in artikel 14 hiervan. Dit reglement ligplaatstoewijzing  en wachtlijst is laatstelijk 

gewijzigd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 maart 2014. 

 

 
Artikel 1. - Algemeen 

 
1.  Het tijdvak voor zomerstalling loopt van 15 april tot 15 oktober. De winterstalling van 15 oktober tot 15 

april. 

 
2.  Niemand heeft een eigen ligplaats. Als een doelmatige verdeling van de ligplaatsen dit vereist, kan 

een andere ligplaats worden toegewezen. 

 
3.  Per lidmaatschap kan slechts één schip ligplaats krijgen. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor: één 

extra schip met maximaal oppervlak van drie vierkante meter en/of één zeilplank. 

 
4.  Aanvragen voor een ligplaats die niet direct kunnen worden toegewezen, worden op een wachtlijst 

geplaatst. 

 
5.       Bij verdeling en toewijzing van ligplaatsen zijn de volgende algemene criteria van belang: 

•      de beschikbare ruimte, teneinde de oppervlakte optimaal te benutten 

•      de duur van het lidmaatschap van de aanvrager 

•      het (moeten) opgeven van een ligplaats 

• het bestuur heeft de bevoegdheid om in beperkte mate voorrang te verlenen aan aanvragers die 

in bijzondere omstandigheden  verkeren, of die zich verdienstelijk maken voor de vereniging 

•      de wensen van de aanvrager 
 

 
Artikel 2. - Tariefberekening 

 
1.  De grondslag voor de tariefsberekening  vormt de oppervlakte van het schip. De oppervlakte wordt 

berekend door vermenigvuldigen  van de grootste lengte en de grootste breedte, gerekend zonder: 

boegspriet, aanhangroer, zwaarden en buitenboordmotor.  De verkregen oppervlakte wordt naar boven 

afgerond tot gehele vierkante meters. 

 
2.  Voor schepen, die voor de eerste maal op de haven komen, wordt entreegeld geheven. Dient dit schip 

ter vervanging van een ander soortgelijk schip, dan is geen entreegeld verschuldigd. 
 

 
Artikel 3. - Toewijzing ligplaats 

 
Toewijzing van vrijkomende vaste ligplaatsen geschiedt volgens volgorde van de vastgestelde 

wachtlijst(indien  aanwezig) met inachtneming van de volgende regels: 

• Het minimum vullingpercentage  van de box dient 70% te bedragen. (toelichting: we factureren 

de bootmaat en niet de boxmaat. Daarom moeten we de boxen zo optimaal mogelijk vullen. Bij 

het herschikken van ligplaatsen hanteren we ook 70% als criterium) 

•    Per jaar kan een aanvrager maximaal één maal een vaste ligplaats aangeboden worden. 

• Een aanvrager mag een aangeboden ligplaats één maal weigeren. Een tweede weigering 

resulteert in intrekking van de aanvraag. Bij een daaropvolgende  hernieuwde aanvraag zijn de 

eventuele verleende voorrang en/of bonusjaar niet meer van toepassing. 

• De aanvrager is gehouden om binnen een termijn van veertien dagen uitsluitsel te geven op de 

aangeboden ligplaats. Als de aanvrager binnen deze termijn niet bereikbaar is gebleken of niet 

heeft gereageerd, zal de ligplaats aan de volgende aanvrager op de wachtlijst aangeboden 

worden.
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• Het bestuur kan in exceptionele gevallen per bestuursbesluit afwijken van bovenstaande regels 

indien strikte handhaving ervan zou indruisen tegen algemene gevoelens van  redelijkheid en 

billijkheid. 

 

 
Artikel 4. - Wachtlijst 

 
1.       De actuele wachtlijst zal voor leden ter inzage beschikbaar zijn via publicatie op de website van de  
          vereniging. 

 
2.  Aanvragen voor ligplaatsen die niet onmiddellijk gehonoreerd kunnen worden, zullen worden 

opgenomen in een wachtlijst welke verdeeld is in jaargangen. Voor vaststelling van de wachtlijst zijn 

de volgende regels van toepassing: 

• Alle aanvragen die in één bepaald kalenderjaar zijn gedaan, worden verzameld en gesorteerd op 

primair de duur van lidmaatschap van de aanvrager en secundair datum van ontvangst van de 

aanvraag in het betreffende jaar. 

• Leden die een ligplaats op moeten geven, omdat zij door (geplande) aankoop van een nieuw schip 

niet meer in hun box passen, krijgen één jaar bonus op hun aanvraag. (toelichting: Dus een 

aanvraag gedaan in 2004 wordt opgenomen in het jaargang 2003.) 

• Leden die ten tijde van het vaststellen van de wachtlijst 10 jaar of langer onafgebroken lid zijn van 

de vereniging krijgen één jaar bonus op hun aanvraag. (toelichting: leden die; en 10 jaar lid zijn, en 

een ligplaats opgeven ontvangen dus in totaal twee bonusjaren) 

• Aanvragers zijn verplicht om hun aanvraag ieder jaar tussen 1 september en 1 december te 

bevestigen onder vermelding van gewenste scheepsmaat en actuele contactgegevens.  Niet 

bevestigen resulteert in automatische intrekking van de aanvraag. 

• Elk jaar stelt het bestuur in de maand januari voor een periode van één jaar de wachtlijst vast. Op 

dat moment wordt ook de speciale prioriteit die het bestuur aan bepaalde aanvragen wil verlenen 

ingepast. 

 

 
Artikel 5. - Opzegging/beëindiging ligplaats 

 
1.  De zomerstalling dient voor 1 februari en de winterstalling voor 1 september van elk jaar te worden 

opgezegd bij de administratief havencommissaris. Bij later opzeggen kan de volledige periode in 

rekening gebracht worden. 

 
2.       De toegewezen ligplaats vervalt direct na beëindiging van het lidmaatschap. 

 
3.  Na constatering door het bestuur dat een vaartuig blijvend zeer verwaarloosd wordt, kan het bestuur 

de ligplaats aan de eigenaar opzeggen. Het bestuur geeft daartoe tenminste 3 waarschuwingen  met 

tussenpozen van tenminste 14 dagen, waarvan de laatste, tevens de opzegging, schriftelijk. De 

opzegtermijn in dit geval is 1 maand. 

 
4.  Na constatering door het bestuur dat een ligplaats in een aaneengesloten  periode van tenminste drie 

maanden onbenut blijft, kan het bestuur de ligplaats aan een ligplaatshouder  opzeggen. Het bestuur 

geeft daartoe tenminste 2 waarschuwingen  met tussenpozen van tenminste 14 dagen, waarvan de 

laatste, tevens de opzegging, schriftelijk. De opzegtermijn in dit geval is 1 maand. (toelichting: Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling om met dit artikel een langdurige vaarvakantie van een ligplaatshouder 

onmogelijk te maken. In dergelijke gevallen zal het bestuur de ligplaatshouder  na kennisgeving 

normaliter ontheffing van deze regel verlenen.) 

 
 

Artikel 6. - Slotbepaling 

 
Indien een artikel in dit reglement ligplaatsen en wachtlijst voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist het 

bestuur. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 

 
Aldus opgesteld te Oud Loosdrecht, gemeente Wijdemeren, 27 maart 2014 


