
WSV	  Binnenmaas	  
Protocol	  terrein	  	  
	  
Versie	  1.1,	  	  3	  Mei	  2015	  
	  
Regels	  (of	  afspraken)	  vormen	  de	  basiselementen	  voor	  het	  functioneren	  van	  de	  samenleving	  en	  dus	  
ook	  voor	  een	  vereniging	  als	  de	  onze.	  	  
Regels	  en	  afspraken,	  in	  de	  vorm	  van	  gedragscodes,	  zijn	  nodig	  om	  onze	  vereniging	  goed	  te	  kunnen	  
besturen,	  een	  gezond	  klimaat	  te	  creëren	  en	  de	  accommodatie	  heel,	  schoon	  en	  veilig	  te	  
houden.	  Bovendien	  geloven	  wij	  er	  in	  dat	  door	  het	  hanteren	  van	  regels	  de	  uitstraling	  van	  de	  
vereniging	  positief	  wordt	  beïnvloed.	  
	  
De	  uitvoering	  en	  handhaving	  van	  dit	  protocol	  is	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  het	  bestuur	  én	  van	  
alle	  leden	  van	  de	  vereniging.	  Om	  de	  naleving	  van	  dit	  protocol	  te	  ondersteunen	  zal	  een	  sanctiebeleid	  
worden	  ingevoerd.	  Ten	  aanzien	  van	  dit	  sanctiebeleid	  geldt	  dat	  sancties	  worden	  opgelegd	  door	  het	  
bestuur.	  
	  
Zoals	  beschreven	  in	  het	  steiger-‐,	  haven	  en	  terrein-‐reglement	  (Artikel	  11	  &	  13)	  dienen	  de	  ligplaatsen	  
uiterlijk	  1	  mei	  te	  zijn	  ingenomen.	  Per	  1	  mei	  bevinden	  zich	  nog	  slechts	  boten	  met	  een	  toegewezen	  
walligplaats	  op	  de	  wal.	  
Trailers	  dienen	  na	  het	  te	  water	  laten	  van	  uw	  boot	  van	  het	  terrein	  te	  worden	  verwijderd.	  
Het	  is	  niet	  toegestaan	  om	  trailers	  zonder	  uitdrukkelijke	  toestemming	  van	  het	  bestuur	  op	  het	  terrein	  
achter	  te	  laten.	  
	  
Het	  bestuur	  heeft	  de	  beheerder	  belast	  met	  toezicht	  op	  deze	  regelgeving.	  
	  
Indien	  de	  beheerder	  vaststelt	  dat	  leden	  in	  gebreken	  blijven	  ten	  aanzien	  van	  bovenstaand	  zal	  de	  
beheerder	  dit	  binnen	  twee	  dagen	  per	  brief	  of	  per	  e-‐mail	  melden	  aan	  het	  betrokken	  lid.	  
De	  beheerder	  zal	  in	  deze	  brief	  of	  e-‐mail	  uitdrukkelijk	  verwijzen	  naar	  het	  huishoudelijk	  reglement	  
en	  het	  betrokken	  lid	  vriendelijk	  doch	  dringend	  verzoeken	  actie	  te	  ondernemen.	  
Er	  zal	  een	  uiterste	  datum	  vermeldt	  worden,	  welke	  maximaal	  5	  werkdagen	  ligt	  vanaf	  de	  datum	  
waarop	  de	  brief	  of	  e-‐mail	  wordt	  verstuurd.	  Indien	  geen	  actie	  wordt	  ondernomen,	  zal	  het	  bestuur	  
per	  mail	  worden	  geïnformeerd.	  Deze	  kan	  vervolgens	  een	  financiële	  sanctie	  opleggen	  ter	  hoogte	  van	  
het	  in	  de	  tarievenlijst	  vermelde	  bedrag.	  
	  
Het	  betrokken	  lid	  kan	  binnen	  7	  dagen	  na	  dagtekening	  van	  de	  opgelegde	  sanctie	  met	  redenen	  
omkleed	  schriftelijk	  bezwaar	  aantekenen	  bij	  het	  secretariaat	  van	  WSV	  Binnenmaas	  waarna	  
minstens	  twee	  bestuursleden	  (waaronder	  de	  voorzitter	  van	  de	  vereniging)	  het	  betrokken	  lid	  
uitnodigen	  voor	  hoor	  en	  wederhoor	  waarna	  het	  bestuur	  binnen	  5	  werkdagen	  een	  definitief	  besluit	  
neemt	  ten	  aanzien	  van	  al	  dan	  niet	  ten	  uitvoer	  brengen	  van	  de	  sanctie.	  


