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De Nieuwe Haven

Bijlage 2 tarieven WSV De Nieuwe Haven

Zelfwerkzaamheid programma WSV De Nieuwe Haven
De watersport vereniging heeft een zelfwerkzaamheid programma met als doel leden ligplaatsen te
kunnen aanbieden tegen redelijke tarieven en toch een goed onderhouden haven in stand te kunnen
houden. Om dit te kunnen volhouden wordt de leden gevraagd maximaal vier maal per seizoen een
zaterdagmorgen vrij te houden om werkzaamheden op de haven te verrichten. De werkzaamheden
worden gecoördineerd door de havencommissaris en worden onder leiding van een aantal assistenten
uitgevoerd. Naast het praktische nut is het bestuur van de haven ervan overtuigd dat door middel van
dit programma een bijdrage geleverd wordt aan een van de doelstellingen uit de statuten van de
vereniging, namelijk het bevorderen van het verenigingsleven door middel van het uitvoeren van
gezamenlijke activiteiten.
Onderstaand de relevante artikelen uit het huishoudelijk regelement
Werkbeurten

a- Leden met ligplaats in onze verenigingshaven zijn verplicht per verenigingsjaar een aantal
werkbeurten uit te voeren voor onderhoud aan opstallen en eigendommen van de vereniging.
b- Leden die de leeftijd van 72 jaar bereikt hebben en dit aan de havencommissaris en/of secretaris
kenbaar gemaakt hebben zijn vrijgesteld van deze werkzaamheden. Per jaar, afhankelijk van de uit te
voeren werkzaamheden, zal worden gekeken of de leeftijdsgrens tussen 66 en 72 jaar aangepast moet
worden.
c- Leden die door omstandigheden aan de verplichting van het uitvoeren van werkbeurten niet kunnen
voldoen, kunnen na overleg met de havencommissie een volwaardige vervanger ouder dan 19 jaar
sturen. Tevens kunnen de leden door het sturen van een email naar wsvdenieuwehaven@gmail.com of
notitie aan de secretaris aangeven of zij de werkbeurten wensen af te kopen. De afkoopsom wordt
jaarlijks door het bestuur vastgesteld en door de algemene ledenvergadering bekrachtigd. De
afkoopsom dient op rekening van de vereniging te worden gestort. Ieder jaar dient een lid, welke de
verplichting tot uitvoeren van werkbeurten heeft, zijn voornemen om niet te willen werken door
middel van een email naar wsvdenieuwehaven@gmail.com of notitie aan de secretaris kenbaar te
maken. De email of notitie moet voor 15 augustus van dat jaar door de secretaris ontvangen zijn.
Mocht het lid niet aan deze verplichting voldoen dan kunnen zijn werkbeurten voor dat jaar niet meer
worden afgekocht.
d- De werkzaamheden vinden plaats op max. 4 zaterdagen 08.30 uur tot 12.30 uur. De werkzaamheden
zullen in het algemeen in het winterseizoen worden uitgevoerd. Een werkbeurt gehouden buiten het
winterseizoen zal de werkbeurt voor het winterseizoen compenseren. Rekening houdend met de vaak
slechte en niet optimale weersomstandigheden, zal er een winterstop van plus minus 2 maanden
worden ingelast en worden geen werkbeurten ingepland. De periode waarin de werkbeurten
plaatsvinden zal vallen tussen 1 oktober en het weekeinde voorafgaande aan de start van het
vaarseizoen, met in achtneming van de winterstop. Het werkschema voor de leden zal uiterlijk 14
dagen voor de eerste werkbeurt aan de desbetreffende leden kenbaar gemaakt worden. Als er buiten
de bovenomschreven perioden onverwacht werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, dan kan
medewerking van de leden worden verwacht.
e- Afmelden voor de werkbeurten dient te geschieden bij de havencommissie, dit uiterlijk woensdag
voorafgaande aan de zaterdag waarop gewerkt dient te worden. De afmelding dient uiterlijk op de
woensdagavond voor 19.00 uur door de havencommissie te zijn ontvangen. Indien een geplande
werkbeurt wordt afgezegd moet men zelf voor een vervanger zorgen zoals omschreven in artikel 11
lid f, of men wisselt met iemand uit de volgende groep.
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f- Indien afmelding van de werkbeurten niet geschiedt, of niet op tijd, zal het betreffende lid automatisch
de vergoeding, bepaald in artikel 11 lid f in rekening gebracht worden met een verhoging op de
vergoeding van 100%.
g- Leden van het bestuur zijn vrijgesteld van deze werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende
verplichtingen.
h- Leden die zichzelf lichamelijk niet instaat achten deze werkzaamheden te uit te voeren kunnen
ontheffing krijgen door:
a. Door het betalen van de afkoopvergoeding.
b. Door het sturen van een vervanger boven de 19 jaar.
c. Door het aanvragen van volledige vrijstelling.

Volledige vrijstelling van werkbeurten op medische gronden kan bij het bestuur aangevraagd
worden door het overleggen van een medische verklaring afgegeven door een arts. In
gezamenlijk overleg met dagelijks bestuur en betrokkene en na advies van de
havencommissaris zal gekeken worden of er andere passende werkzaamheden gevonden
kunnen worden. E.a. wordt door het dagelijks bestuur en havencommissaris vertrouwelijk
behandeld. Vrijstelling op andere gronden is niet mogelijk.
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