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HAVENREGLEMENT van de Visserij- en Hengelsportvereniging 
 
"DE ZANDKREEK" te Wolphaartsdijk. 
 
Artikel 1 
Dit reglement verstaat onder: 
Haven:  
De sportvissershaven betreft de meest oostelijk gelegen haven aan de 
Zandkreekweg te Wolphaartsdijk verstaan, kadastraal bekend gemeente Goes,  
sectie AD, nummer 683, 1147 en 1499 
Deze sportvissershaven is in eigendom en beheer van de vereniging. De sportvissershaven bestaat 
uit water, terreinen, steigers en oevers en grenst aan de Zandkreekweg (4471 NG Wolphaartsdijk), 
watersportvereniging "WSVW", "Jachtservice De Zuidschor" en zeilschool "De Viking". De 
reglementen, die van toepassing zijn op de sportvissershaven, ten behoeve van de havenmeester en 
de vereniging zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 9 februari 1968, laatst gewijzigd 
in de algemene ledenvergadering van 13 december 2013. 
 
Zowel de toegangsgeul als de daarin gelegen inhammen en de langs deze 
haven gelegen taluds worden gerekend tot de haven.  
 
Terrein:   
Alle bij de vereniging in eigendom en beheer zijnde terreinen omschreven binnen de kadastrale 
grenzen als genoemd in artikel 1 van dit reglement.  
 
Bestuur:  
Het bestuur van de Visserij- en Hengelsportvereniging "De Zandkreek". 
 
Havenmeester:  
Een als zodanig door het bestuur aangewezen persoon. 
 
Havencommissaris: 
Een als zodanig door het bestuur benoemde persoon, belast met het toezicht en opzicht over de 
haven en de faciliteiten.  
 
Artikel 2 
Ieder is gehouden in deze haven en op het daarbij behorende terrein orde, rust en zindelijkheid te 
betrachten. Het maken van voor de omgeving hinderlijke/luidruchtige muziek is verboden. 
 
We streven er naar om een milieuvriendelijk haven te zijn. Daartoe willen we dat de 
verbrandingsmotoren in principe niet worden gebruikt anders dan voor het in- en uitvaren.  
 
Artikel 3: 
Het is verboden zonder dat men lid is van de vereniging of zonder dat men onder begeleiding van een 
lid van de vereniging is, zich te bevinden op het haventerrein, inclusief steigers, oevers, bermen en 
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paden, zoals omschreven binnen de kadastrale grenzen als genoemd in artikel 1 van dit reglement. 
Zwemmen of baden in de haven is verboden. 
 
Artikel 4 
Het is verboden afvalstoffen, oliën, vetten en dergelijke stoffen of voorwerpen, waardoor haven of 
terrein kunnen worden verontreinigd, in de haven of op het terrein van de haven uit te storten, neer te 
werpen dan wel achteloos achter te laten. 
Uitrustingsstukken en onderdelen van vaartuigen moeten zodanig geborgen worden dat niemand 
daarvan last of hinder kan ondervinden. 
Ieder is verplicht afvalstoffen, zoals afgewerkte olie, bilge en verfresten te storten in de daarvoor 
bestemde/aangeduide vaten in de milieucontainer op of aan de haven. 
 
Het is verboden werkzaamheden (onder andere schilderwerkzaamheden, slijpen en schuren) aan de 
buitenzijde van de boot uit te voeren terwijl deze is afgemeerd in de haven. 
 
Artikel 5 
Het rijden met voertuigen, anders dan met een fiets, is op het terrein, met name het schiereiland in het 
midden van de haven, niet toegestaan. 
 
Artikel 6 
Huisdieren worden geaccepteerd, mits geen overlast veroorzaakt wordt voor andere ligplaatshouders.  
Het is verboden op het haventerrein: 
a. huisdieren onaangelijnd te laten; 
b. huisdieren, ook wanneer ze aangelijnd zijn, zonder geleide achter te laten; 
c. de uitwerpselen van zijn/haar huisdier(en) op het haventerrein te laten liggen. 
 
Artikel 7 
Het is verboden op het haventerrein alsmede op/aan/in vaartuigen in de haven voor derden zichtbare 
commerciële reclame te voeren. Hieronder wordt mede begrepen  
verkoopborden en/of stickers van makelaars/verkoopbemiddelaars op/aan of in vaartuigen. 
     
Artikel 8 
Ter voorkoming van besmetting met de legionellabacterie is het verboden op het haventerrein 
alsmede op/aan vaartuigen in de haven water te vernevelen uit de waterleiding.  
 
Artikel 9 
Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 1 november. Het winterseizoen loopt van 1 november tot 1 
april. 
 
Artikel 10 
Men is gehouden in de haven slechts met matige snelheid te varen, zulks ter bescherming van talud 
en afgemeerde vaartuigen. 
Bestuurders van snelle motorboten varen in de haven met geen grotere snelheid dan circa 5 km per 
uur. Het is verboden uitsluitend met geheel of gedeeltelijk gehesen zeil in de toegang tot de haven en 
in de haven te varen. 
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Aansprakelijkheid 
Artikel 11 
De vereniging, noch één van de andere hiervoor genoemde personen, zijn op geen enkele wijze 
verantwoordelijk voor het zorgvuldig stallen, afmeren of plaatsen van een voertuig en/ of vaartuig, 
noch verplicht tot het nemen van maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan 
eigendommen van de vereniging of derden, alles onverminderd de bevoegdheid van de vereniging 
en/ of van één van de andere hiervoor genoemde personen tot het nemen van maatregelen als 
hiervoor bedoeld.  
 
Onverminderd ieders aansprakelijkheid voor door hem of haar toegebrachte schade is iedere 
gebruiker van de haven aansprakelijk voor schade die binnen de haven aan de vereniging of aan 
derden is toegebracht of voor kosten die de vereniging heeft moeten maken en die zijn veroorzaakt 
hetzij door zijn of haar handelen of nalaten hetzij door handelen of nalaten van iemand die door hem 
of haar tot de haven is toegelaten of binnen het terrein van de haven is meegebracht .  
 
Iedereen die binnen de haven schade toebrengt of kosten veroorzaakt is verplicht zulks onverwijld bij 
het bestuur dan wel de havenmeester van de haven te melden.  
ledere gebruiker van de haven dient zodanige maatregelen te nemen dat geen schade aan 
eigendommen van derden of van de vereniging ontstaat. Schade die toch wordt veroorzaakt komt 
voor rekening van de betrokken gebruiker en zal op hem worden verhaald. Kosten die worden 
veroorzaakt door maatregelen ter voorkoming van schade komen, indien deze maatregelen worden 
genomen door of vanwege de vereniging, eveneens voor rekening van de betrokken gebruiker en 
zullen, met een minimum van € 50,00 (vijftig euro) per gebeurtenis op hem/haar worden verhaald.  
 
ledere gebruiker van de haven dient voor tenminste een bedrag groot € 500.000,00 
(vijfhonderdduizend euro) verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade, 
veroorzaakt door hemzelf/haarzelf of door zijn of haar in de haven ligplaats hebbende of gestalde 
schip of vaartuig. Hij/zij is tevens verplicht aan het bestuur op eerste verzoek een bewijs van een 
geldende verzekering als hier bedoeld te overleggen.  
Het bestuur is bevoegd de gebruiker van de haven die aan deze verplichting niet voldoet het verder 
gebruik van de ligplaats en/of stallingplaats te ontzeggen.  
De gezamenlijke eigenaren van een schip/trailer dat resp. die aan meer dan aan één eigenaar in 
eigendom toebehoort/toebehoren zijn verplicht één van hen als contactpersoon tegenover de 
vereniging aan te wijzen. De contactpersoon moet lid zijn van de vereniging en hij/zij wordt 
aangemerkt als gebruiker van de haven in de zin van dit reglement.  
 
Artikel 12 
De vereniging, onderdelen daarvan, het bij haar in dienst zijnde personeel, haar bestuursleden 
alsmede alle andere personen die namens of ten behoeve van de vereniging handelingen verrichten 
kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade uit welke oorzaak voortvloeiend en van 
welke aard dan ook, toegebracht aan of geleden door een lid/jeugdlid/passant of andere personen in 
hun persoon of aan hun eigendom op het terrein der vereniging en de bij de vereniging in gebruik 
zijnde haven. 
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Ook aansprakelijk voor schade als hiervoor omschreven ontstaan tijdens met de vereniging verband 
houdende activiteiten elders is uitgesloten. 
 
Artikel 13 
De vereniging is op generlei wijze aansprakelijk voor verlies, diefstal of op welke andere wijze ook 
voor het verloren gaan van eigendommen van haar leden. 
  
Gebruik van de faciliteiten van de vereniging  
Artikel 14 
Leden en donateurs van de vereniging zijn gerechtigd tot het gebruik van de faciliteiten van de 
vereniging.  
Het bestuur kan het gebruik van de in het voorgaande lid bedoelde faciliteiten ook toestaan aan 
derden.  
Bij het gebruiken van de faciliteiten, dienen de daartoe gegeven instructies te worden opgevolgd.  
Het gebruik van alle faciliteiten geschiedt te allen tijde voor risico van de gebruikers. 
Het op de ligplaats aanwezige vaartuig mag, behoudens met toestemming van het bestuur, niet 
permanent als hoofdverblijf worden gebruikt.  
 
Artikel 15 
De stroomvoorziening op het haventerrein is uitsluitend voor het gebruik op/in de haven.   
Bij het niet aan boord zijn dienen de stekkers uit de contactdozen verwijderd te zijn, tenzij met 
toestemming van de havenmeester. 
Het is verboden stroom af te tappen voor het gebruik van elektrische apparaten die meer stroom 
verbruiken dan 1320 Watt/6 Ampère.  
Het is alleen toegestaan passende stekkers te gebruiken op de aangebrachte contactdozen. Na 
gebruik van stroom, (verleng)snoeren direct verwijderen van het haventerrein zodat geen onnodige 
hinder ontstaat. 
Bij het veroorzaken of constateren van uitval van stroom c.q. stroomstoring direct de 
havencommissaris of de havenmeester waarschuwen. 
Bij constatering van misbruik van stroom kan het bestuur bepalen dat het recht op een ligplaats 
vervalt.  
 
Ligplaatsen  en toewijzing 
Artikel 16 
Alleen leden der vereniging is het toegestaan een vaste ligplaats in de haven in te nemen. Zij die lid 
wensen te worden doen hiervan mededeling aan één der bestuursleden. Zij nemen geen ligplaats in 
alvorens zij toestemming hebben verkregen van één der bestuursleden of de havenmeester. Op 
eerste vordering van één der bestuursleden, de commissaris dan wel de havenmeester, is men 
verplicht een bewijs van lidmaatschap dan wel factuur voor overnachting ter inzage te verstrekken. 
 
Artikel 17 
Lid 1 
De ligplaatsen worden toegewezen op volgorde van de datum van binnenkomst bij het bestuur van 
het schriftelijk verzoek van het lid voor een ligplaats. 
Lid 2  
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Voor toekenning van een ligplaats is mede bepalend de afmetingen van de boot van het lid dat een 
plaats in de haven wenst alsmede de staat van onderhoud waarin het schip verkeerd.  
 
Artikel 18 
Geen ligplaats zal worden verleend aan vaartuigen van te grote afmetingen, dan wel die door uiterlijk 
of staat van onderhoud de haven een verwaarloosd aanzien geven. 
 
Artikel 19 
Indien er meer aanvragen binnen komen dan er ligplaatsen zijn, wordt in volgorde van binnenkomst 
van de schriftelijke aanvragen een wachtlijst aangelegd. Toewijzing van een ligplaats geschiedt met in 
achtneming van het bepaalde in artikel 17 lid 2. 
 
Artikel 20 
Bij eigendomsoverdracht van een afgemeerde boot in de haven heeft de koper/koopster geen recht 
op de ligplaats die bij de vorige eigenaar/eigenaresse in gebruik was. 
Uitzondering hierop kan gemaakt worden: 
a. In geval van overlijden van de vorige eigenaar/eigenaresse of een gezinslid. 
b. Bij uitzonderlijke gezinsomstandigheden van de vorige eigenaar/eigenaresse. 
 
In de gevallen onder a. en b. is nadrukkelijk toestemming voor overdracht van de ligplaats vereist van 
het bestuur. 
 
Artikel 21 
Bij eigendomsoverdracht van een afgemeerde boot in de haven mag de koper/koopster maximaal 
een periode van 14 dagen met de boot op de ligplaats van de vorige eigenaar / eigenaresse blijven 
liggen. Hier zijn geen kosten voor verschuldigd. 
 
Artikel 22 
Indien en zolang van een ligplaats geen gebruik wordt gemaakt kan/kunnen de havenmeester en/of 
bestuursleden hierover steeds beschikken ten behoeve van leden en/of passanten. 
Bij afwezigheid langer dan 7 dagen van de boot uit de sportvissershaven dient dit te worden gemeld 
aan de havenmeester. 
 
Artikel 23 
Het is een ieder verboden eigendunkelijk van ligplaats te veranderen, dan wel onderling van ligplaats 
te ruilen of een gehuurde steiger te verhandelen. Bij overtreding van dit verbod verliezen de betrokken 
leden hun recht op een ligplaats en kunnen de schepen uit de haven worden verwijderd. De kosten 
voor verwijdering berging en opslag zullen op de eigenaren worden verhaald.  
 
Artikel 24 
Gezonken vaartuigen of vaartuigen welke het aanzien van haven of vereniging schaden, zulks ter 
beoordeling van het bestuur, moeten op eerste aanschrijving van het bestuur gelicht dan wel 
verwijderd worden. Wanneer de eigenaar of rechthebbende van een vaartuig de door het bestuur 
opgelegde verplichting niet nakomt is het bestuur na tweede aanschrijving gerechtigd dit vaartuig te 
verwijderen dan wel te doen verwijderen zonder dat de eigenaar of rechthebbende enig recht op 
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schadevergoeding kan laten gelden en onverminderd de verplichting om havengelden en berging en 
opslagkosten binnen een door het bestuur gestelde termijn te voldoen. 
Indien er sprake is van een ernstige oppervlaktewatervervuiling of een dreiging daarvan of acuut 
gevaar voor zinken van het voertuig is de havenmeester en een bestuurslid gerechtigd ter voorkoming 
van erger, onmiddellijk de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen die noodzakelijk worden 
geacht.  
De eigenaar zal in dergelijke gevallen binnen 7 dagen van het incident op de hoogte worden gesteld, 
maar blijft onverminderd verplicht de daaraan verbonden kosten te betalen.  
 
Artikel 25 
Iedere eigenaar, rechthebbende of gebruiker is verantwoordelijk voor het afmeren van zijn/haar 
vaartuig. Het dient zodanig te geschieden dat geen schade wordt toegebracht aan naastliggende 
vaartuigen. Het is verboden zonder toestemming van het bestuur op één gehuurde ligplaats meer dan 
één vaartuig af te meren. Het in eigen beheer bouwen van een steiger is niet toegestaan. Het bestuur 
houdt het recht voor schepen een andere ligplaats toe te wijzen.  
 
Artikel 26 
Iedere eigenaar, rechthebbende of gebruiker van een in de haven van de vereniging afgemeerd 
vaartuig dat is voorzien van een vaste gasinstallatie is verplicht er zorg voor te dragen dat deze 
gasinstallatie is gekeurd door een erkend keurder. 
  
Iedere eigenaar, rechthebbende of gebruiker van een vaartuig dat is afgemeerd in de  
haven is verplicht bij het verlaten/onbeheerd achter laten van zijn/haar vaartuig er zorg voor te dragen 
dat alle aanwezige gasaansluitingen (inclusief hoofdkraan) zijn afgesloten. 
 
Artikel 27 
Passanten:  
Niet-leden der vereniging die voor één of meerdere dagen ligplaats kiezen in de haven dienen zich 
voor het verkrijgen van deze ligplaats te melden bij de havenmeester, dan wel één der bestuursleden. 
Zij worden beschouwd als gasten en genieten alle noodzakelijke havenfaciliteiten. Ze dienen zich te 
houden aan alle in de reglementen omschreven regels en aanwijzingen van de 
havenmeester/commissaris. 
       
Havengelden 
Artikel 28 
Bepalend voor de hoogte van het haventarief is de lengte van de boot. Onder lengte wordt verstaan 
alles wat op/aan de boot is bevestigd, dus lengte over alles van de boot. 
Een lid van de vereniging die voor zijn/haar boot een ligplaats in de haven van de vereniging 
aanvraagt, is verplicht de juiste opgaaf te doen van de afmetingen van het vaartuig dat hij/zij wil 
afmeren in de haven van de vereniging. 
Bij door de havenmeester/bestuur geconstateerde afwijking van de maten zal het eventueel te weinig 
betaalde havengeld met terugwerkende kracht worden ingevorderd.  
 
Artikel 29 
Havengelden worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur.  
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Na toekenning van een ligplaats wordt het havengeld berekend naar rato van het aantal 
resterende maanden in dat jaar.  
 
Havengelden moeten tijdig worden voldaan.  
 
Betreffende het zomertarief en het wintertarief ontvangt de botenbezit(s)ter van elk jaar een 
factuur. 
Het zomertarief moet voldaan zijn binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur van elk jaar.  
Het wintertarief wordt achteraf betaald en dient tevens te zijn voldaan binnen 14 dagen na 
ontvangst van de factuur.  
 
De botenbezit(s)ter die niet op tijd aan zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan verliest het 
recht op zijn/haar ligplaats. 
Als de betreffende botenbezit(s)ter wederom in aanmerking wil komen voor een ligplaats moet 
deze opnieuw € 100,00 toekenningsgeld betalen. 
 
Bij opzegging van de ligplaats na 1 juli vindt geen restitutie van havengeld plaats. 
Bij tussentijdse opzegging van de winterligplaats vindt geen restitutie van het havengeld plaats. 
   
Artikel 30 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.  
Zonder noodzaak is het niet toegestaan zich wederrechtelijk te begeven of te bevinden op of in 
vaartuigen waarvan men geen eigenaar of rechthebbende is. 
Ieder die zich bevindt op de haven of het haventerrein is verplicht de aanwijzingen van het bestuur en 
de havenmeester terstond op te volgen. 
Niet naleving van dit reglement kan royering als lid ten gevolge hebben. Men is alsdan verplicht 
onmiddellijk de haven en het terrein te verlaten. 
 
Artikel 31 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de Visserij- en Hengelsportvereniging "De 
Zandkreek" van 9 februari 1968, gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 13 december 2013 
en laatst gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 16 november 2018. 
      
 
       HET BESTUUR DER VERENIGING. 
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