Watersportvereniging "DE OUDE HORN" Leerdam
Informatie over aanvraag lidmaatschap-donateurschap.
Beste vaarliefhebber,
Leuk dat u geïnteresseerd bent in onze vereniging met die fantastische jachthaven in Leerdam. Als u lid wilt
worden of een ligplaats wilt, kunt het aanvraagformulier daarvoor, dat op onze website is te vinden, invullen en
opsturen.
Als er geen ligplaats beschikbaar is, kunt u nog geen lid worden van de vereniging. Hierdoor kan de verhouding
tussen varende en niet varende leden in de juiste verhouding blijven. U kunt wel op de wachtlijst worden
geplaatst voor een ligplaats. Het toekennen van een ligplaats is in de eerste plaats afhankelijk van de
afmetingen van uw boot en die van een vrije ligplaats. Ook de volgorde van binnenkomst van de aanvraag,
speelt een rol. Om op de wachtlijst geplaatst te worden, moet u donateur worden van de vereniging.
Jaarlijks in het voorjaar worden degenen die een ligplaats hebben gekregen, uitgenodigd voor een gesprek met
het bestuur om wederzijds kennis te maken.
De tijdsduur van het vrijkomen van een ligplaats is dikwijls afhankelijk van de afmetingen van uw boot,
aangezien deze moet passen op een vrijkomende plaats. In sommige gevallen is het mogelijk dat u gedurende
de periode dat u op de wachtlijst staat een zwerfplek krijgt. U krijgt dan 20% korting op het normale dagtarief
van een passantenplaats.
Als u voor een ligplaats in aanmerking komt, wordt die door het bestuur aangewezen. U moet er echter
rekening mee houden dat het nooit een vaste plaats kan zijn, daar de indeling van de haven bijna jaarlijks
anders is. Ook dient u er rekening mee te houden dat, als u terugkomt van een weekend o.i.d., uw plaats
weleens voor korte tijd bezet kan zijn, bijv. doordat een gast langer blijft dan eerst gedacht. Overleg met de
havenmeester lost alles op.
Als u de ligplaats accepteert, wordt u automatisch aspirant lid voor 2 jaar en kunt u na voldoening van de aan u
gezonden rekening uw boot in de haven brengen.
Uw boot dient uiteraard in goede staat van onderhoud te zijn en te blijven. Tevens dient u minstens W.A.
verzekerd te zijn vóór u bij ons afmeert en een kopie van de polis in te leveren bij het secretariaat, liefst in
digitale vorm via e-mail. Wilt u gebruik maken van de giek dan dient u rondom verzekerd te zijn.
De financiële voorwaarden bij onze vereniging worden per verenigingsjaar, dat loopt van 1 januari tot 31
december, vastgesteld.
 Donateur
€ 40,00
Als u een ligplaats krijgt toegewezen betaalt u:
 Lidmaatschap:
€ 40,00
 Invaargeld
€. 200,00 éénmalig.
 Liggeld per m²
€ 16,00 incl. BTW gemeten over grootste lengte en breedte, met een
minimum van € 225,=.
 Het hebben van een ligplaats verplicht u tot minimaal tien uur arbeid per jaar aan de haven en het
terrein. Wil of kan men dat niet, dan dient u hiervoor € 250,00 te betalen (€25,= per niet-gewerkt uur).
De havencommissaris, die de werkzaamheden coördineert, wil in dat verband graag uw beroep of
handigheid weten.
Het liggeld kan jaarlijks worden aangepast.
Contributie en liggeld gelden voor een héél jaar en in de regel krijgt u geen restitutie als u voor het verstrijken
van het verenigingsjaar uw ligplaats of lidmaatschap opzegt (Opzeggen uiterlijk 28 oktober i.v.m. indeling
haven.)
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Winterberging op de wal of in het water is mogelijk voor leden en donateurs (wel tijdig aanvragen). De tarieven
voor hellingen en eventueel winterberging kunt u opvragen bij de havenmeester en zijn te vinden op onze
website.
Uiteraard bent u ook als donateur welkom in ons clubgebouw. Hier worden diverse activiteiten georganiseerd
zoals bingo, mosselen eten, bij voldoende deelname vaar-en marifooncursussen, enz. De agenda hiervan kunt
vinden op de website en in de mededelingenkast. Door aan activiteiten deel te nemen zult u zich snel thuis
voelen in onze vereniging en er echt bij gaan horen.
Op het internet kunt u ons vinden op www.wsvdeoudehorn.nl. Ook aanvraagformulieren kunt u daar invullen.
Wij wensen u een prettig verblijf in onze haven!
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