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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 

Artikel 1: VLAG EN WIMPEL  

De vlag van de vereniging is de gemeente vlag van Schagen met in het midden in zwart een 

klaar anker omkranst door een stuurwiel, met om het anker de tekst "JAN VAN KETEL 

SCHAGEN".  

De wimpel van de vereniging is driehoekig en gelijk aan de verenigings vlag.  

 

Artikel 2: KENTEKEN VAN DE VERENIGING  

De wimpel van de vereniging mag alleen verkocht worden aan leden van de vereniging.  

Alleen het bestuur mag indien nodig of gewenst een clubwimpel uitwisselen met een 

bestuurslid van een zuster vereniging.  

De maten van de wimpel zijn:  

lengte: vierhonderd en vijftig millimeter.  

broeking: driehonderd millimeter.  

 

Artikel 3. CONTRIBUTIES / BIJDRAGEN VAN DE LEDEN EN DONATEURS  

1.  De contributie wordt, zo nodig, ieder jaar vastgesteld op de Voorjaarsvergadering, waarbij 

tevens het inschrijfgeld, alsmede de jaarlijkse bijdrage voor donateurs wordt bepaald.  

2.  Donateurs en jeugdleden betalen niet meer dan 50% van de contributie die voor de leden is 

vastgesteld.  

3.  Leden welke geen aanspraak op een ligplaats willen maken, betalen 1/4 van het inschrijfgeld. 

Zij worden Ondersteunend lid maar hebben verder dezelfde rechten en plichten als een 

gewoon lid. Door de resterende 3/4 van het inschrijfgeld te voldoen, kan men ten allen tijde 

overstappen naar gewoon-lid.  

3.  Regels met betrekking tot betaling van verschuldigde gelden zijn vastgelegd het Exploitatie 

Reglement Jan van Ketel en in ieders bezit.  

4.  Dit Exploitatie Reglement ligt voor leden ter inzage bij de bestuursleden en op het 

Havenkantoor.  

Voor het exemplaar op het Havenkantoor dient men zich te wenden tot de havenmeester.  

5.  Betalingen geschieden middels een machtiging of door storting of overmaking met toeslag 

bank/adm. kosten op bankrekening NL40 INGB 0005 4509 91 t.n.v. WSV Jan van Ketel met 

Nieuwe leden verplichten zich de vereniging te machtigen tot incasso.  

 

Artikel 4. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN EN DONATEURS  

1.  Gewone leden hebben de volgende rechten:  

a) zij zijn stemgerechtigd in alle ledenvergaderingen.  

b) zij kunnen gekozen worden voor het bestuur.  

c) zij worden geacht de Statuten en Reglementen van de vereniging te kennen en hebben de  

    plicht deze na te komen en te helpen handhaven.  

d) zij hebben het recht de vaartuigen, die hun eigendom zijn, bij de vereniging te doen   

    inschrijven.  

e) zij hebben vrije toegang tot de gebouwen en terreinen in gebruik bij de vereniging, indien  

    geopend.  

f) zij zijn gerechtigd gasten te introduceren.  

g) ligplaatshouders zijn verplicht de hen, volgens rooster, opgedragen werkzaamheden op het  

    haventerrein, te verrichten. Nadere regels met betrekking tot werkzaamheden zijn  

    vastgelegd het Exploitatie Reglement Jan van Ketel 

h) Ligplaatshouders zijn verplicht om hun kade van de gehuurde ligplaats schoon te houden. 
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I) Ligplaatshouders zijn verplicht hun boot in goede staat van onderhoud te houden (zie verder   

   de bepalingen in het exploitatiereglement. 

2. Leden van verdienste hebben zelfde rechten als gewone leden. 

3.  Jeugdleden delen in de rechten en plichten vermeld onder sub c, d, e, f en g van dit artikel. 4. 

 Ere-leden hebben alle rechten en verplichtingen van de gewone leden, doch niet de geldelijke 

verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden.        

5.  Gezinsleden betalen geen inschrijfgeld en delen in de rechten en verplichtingen als vermeld 

onder punt 1, behoudens sub. d.  

6.  Ondersteunend leden delen in de rechten en verplichtingen als vermeld onder punt 1, 

behoudens sub. d.  

7.  Aspirant-leden hebben alle rechten en verplichtingen als een gewoon lid voor de duur van 

minimaal één jaar.  

Na een jaar kan het bestuur of haar aangewezen vertegenwoordiger zich uitspreken over 

omzetting van aspirant lid naar gewoon lid.  

8.  Donateurs van de vereniging delen in de rechten en verplichtingen onder punt 1 sub e en f van 

dit artikel.  

 

Artikel 5: BESTUURSVERGADERINGEN  

Een bestuursvergadering wordt gehouden zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of de 

helft plus één van het aantal bestuursleden dit verlangen.  

 

Artikel 6: BESTUURS TAKEN  

1.  Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen binnen de kring van haar bevoegdheid in 

haar gehele omvang te behartigen.  

2.  Het Bestuur is bevoegd, de leden gehoord, tot het voorstellen van wijzigen van het 

Huishoudelijk-, het Haven-, het Exploitatiereglement en andere Reglementen ten behoeve van 

de Watersportvereniging Jan van Ketel.  

3.  Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de haven. 

4.  Het bestuur is bevoegd tot het benoemen van Havenmeesters. 

 

Artikel 7: VERDELING WERKZAAMHEDEN BINNEN HET BESTUUR  

1.  De voorzitter geeft de leiding aan- en houdt toezicht op het verenigingsleven.  

Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle andere 

regelingen, de vereniging betreffende.  

Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.  

Hij leidt de bestuurs- en leden vergaderingen.  

In de vergaderingen doet hij mededelingen van alles wat sedert de vorige vergadering ten 

opzichte van de vereniging is voorgevallen.  

 Als zijn plaatsvervanger treedt in principe de secretaris op.  

2.  De secretaris vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.  

Hij is belast met het voeren van de correspondentie, de ledenadministratie. Tevens is hij belast 

met het notuleren van de vergaderingen.  

Ter verlichting van zijn taak kan aan hem een tweede secretaris worden toegevoegd.  

Alle in- en uitgaande correspondentie wordt door de secretaris gearchiveerd.  

De secretaris is de archief beheerder van de vereniging. Hij bewaart deze bescheiden 

gedurende een periode van tenminste tien jaren.  

3.  De Penningmeester is belast met de inning en het beheer van de verenigingsgelden en houdt 

boek van alle inkomsten en uitgaven, zodanig dat de baten en de schulden van de vereniging.  
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Tijdens Algemene Leden Vergadering dient hij een begroting in betreffende de inkomsten en 

uitgaven voor het komende jaar.  

Op de Algemene Leden Vergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer.  

Hij stelt bij het sluiten van het jaar de rekening en verantwoording op en legt deze ter 

goedkeuring voor aan de kascontrolecommissie.  

De penningmeester, met daarbij het gehele Bestuur, wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij 

besluit van de Algemene Leden Vergadering.  

4.  Havencommissaris(-sen) zijn belast met het beheer van de haven en is samengesteld uit 1 tot 5 

bestuursleden en zijn bevoegd en gerechtigd aan boord van in de haven afgemeerde schepen 

controle uit te oefenen indien zij reden hebben te veronderstellen dat zich aldaar gevaarlijke 

situaties voor doen. Hij is verplicht te allen tijde inzage te verlenen van zijn administratie aan 

het bestuur en-of kascontrolecommissie.  

Hij voert de correspondentie betreffende de invordering en kwijting van schulden.  

5.  Het volledige bestuur verdeeld de overige taken onderling. Zie het Exploitatiereglement. 

 

Artikel 8: KOSTEN EN VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING NAAR BUITEN  

De kosten, verbonden aan de vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten, door het 

bestuur, alsmede de kosten gemaakt door of namens bestuursleden ten behoeve van de 

vereniging komen ten laste van de vereniging. 

 

Artikel 9: AGENDA / ALGEMENE LEDEN VERGADERING  

1.  Op de vergadering worden de notulen van de vorige vergadering ter goedkeuring aangeboden 

2.  Op de Algemene Leden Vergadering dient aan de orde te komen:  

- de in en uitgaande correspondentie  

- de notulen van de vorige vergadering ter goedkeuring  

- het jaarverslag over de gang van zaken en over het gevoerde beleid. 

- Mededelingen bestuur.  

- het financiële verslag en de begroting voor het komende jaar ter.  

- verslag en advies van de kascontrolecommissie  

- decharge aan het bestuur. 

- verkiezing van bestuursfuncties 

- verkiezing leden kascontrolecommissie 

 - ingekomen stukken  

 

Artikel 10: COMMISSIES  

Naast de kascontrolecommissie kunnen door de vergadering andere commissies worden 

ingesteld of door het bestuur worden benoemd. Deze commissies staan, ieder op het haar 

toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van haar taak.  

Aan het hoofd van iedere commissie staat, bij voorkeur, met uitzondering van de 

kascontrolecommissie, een bestuurslid.  

 

Artikel 11: MATERIEEL  

Het bestuur beslist over de aanschaf van het benodigde materiaal voor de vereniging. 

 

Artikel 12: GEBRUIK EIGENDOMMEN VAN DE VERENIGING  

Het gebruik van materialen van de vereniging is onderworpen aan zekere voorwaarde, voor 

alle gevallen afzonderlijk door het bestuur vast te stellen. 

  

Artikel 13: VERANTWOORDELIJKHEID  
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Elk lid is aansprakelijk voor de schade door hem, of door ieder bij hem behorend persoon of 

dier, toegebracht aan eigendommen van de vereniging dan wel aan die van derden, welke op 

het haventerrein de steiger of in het Havenkantoor aanwezig zijn.  

 

Artikel 14: TOCHTEN, WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN 

Het bestuur bepaalt:  

- welke tochten en wedstrijden worden gehouden.  

- aan welke tochten en wedstrijden in verenigingsverband zal worden deelgenomen.  

- welke evenementen zullen worden georganiseerd.  

 

Artikel 15: STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Ieder lid wordt bij toetreding tot de vereniging een exemplaar van de Statuten verstrekt. 

Reglementen (Havenreglement en Exploitatiereglement) liggen voor alle leden ter inzage op 

het havenkantoor en op de website van de vereniging. 

 

Artikel 16: BESCHERMHEERSCHAP  

 

Artikel 17: ALGEMENE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING  

 

Website: 

Deze website wordt beheerd door WSV Jan van Ketel 

Als je gebruik maakt van de website van WSV Jan van Ketel en de producten en diensten die daarop te 

vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies 

op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.  

 

Hieronder kun je lezen welke gegevens WSV Jan van Ketel kan verzamelen, waarom we dat doen en 

wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. 

Deze verklaring gaat over onze hele website: het geldt dus voor Externe bezoekers en ledendeel van de 

website.   

 

Cookies  

Om deze website goed te kunnen laten functioneren kan het zijn dat er cookies worden gebruikt. 

Op onze website worden cookies gebruikt om:  

• functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of 

functionele cookies);  

• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische 

cookies);  

 

Technische of functionele cookies 

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je 

gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om 

lettertypes goed te renderen, om je gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de 

website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of 

een gekozen filter. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn cookies van Google  

Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kun je vinden in de Privacy Policy van 

Google); 

 

Analytische cookies 

Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en 
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om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen.  

 

 

De analytische cookies die wij hiervoor gebruiken zijn:  

• Google Tag Manager (deze cookie maakt het mogelijk om het surfgedrag van de websitebezoeker bij 

te houden middels het plaatsen van zogeheten ‘tags’. Meer informatie over Google Tag Manager kun 

je vinden in de Privacy Policy van Google); 

• Google Analytics (deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze 

website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons 

informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Meer informatie over de 

gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in de Privacy Policy van Google); 

 

Advertentiecookies, Sociale media cookies 

Deze zijn niet van toepassing op onze website. 

 

Als je gebruik maakt van de WSV Jan van Ketel website. Worden er geen gegevens bewaard op de 

website. Alle info van leden geschied via mail of per post.  

 

Gegevens van Leden: 

WSV Jan van Ketel gebruikt alleen gegevens die  van belang zijn voor de vereniging. 

Dit zijn: Naam en adres gegevens, telefoon en e-mail adres, geboortedatum, boot gegevens en uw 

werkervaringsgegevens waar u de vereniging mee van dienst kan zijn. 

Verder bijzonderheden die u zelf wilt achterlaten en van belang zijn voor uw lidmaatschap/en of 

belang in de vereniging. En gegevens over berichten die u ontvangt van de vereniging. 

 

Wat doen we met je gegevens? 

Watersport vereniging Jan van Ketel bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen, op 

basis van de overeenkomst die we met je hebben, ons gerechtvaardigd belang of na jouw toestemming: 

• Het  bijhouden van een ledenregistratie in het havenprogramma en ledenregistratie. 

• Het afwikkelen van betalingen; 

• Het mogelijk maken voor diverse functionarissen en leden  met een taak om contact met u op te    

   nemen. 

• Wij activiteiten en werkbeurten krijgen leden die daaraan mee (kunnen) doen Telefoon en e-mail     

   adres van elkaar om onderling ruilen/contact met elkaar op te kunnen nemen.  Indien u zonder  

   gegevens op de  werklijst of activiteit lijst vermeld wilt worden. Dient u een verzoek in bij de  

   secretaris 

• Het toezenden van informatie die voor leden van belang kan zijn. 

 

Hoe lang bewaren we je gegevens? 

We bewaren je gegevens voor zo lang als dat nodig is, om het doel waarvoor we de persoonsgegevens 

verkregen hebben te vervullen.   

Gegevens worden verwijderd binnen een jaar na opzegging.   

Als u het lidmaatschap of donateurschap opzegt bij WSV Jan van Ketel zullen u gegevens binnen een 

jaar na opzegging worden verwijderd tenzij u toestemming geeft tot het bewaren van uw gegevens. 

 

Hoe beveiligen we je gegevens? 

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, 

kan er simpelweg niet bij. WSV Jan van Ketel streeft ernaar je gegevens met de meest recente 

beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.  
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Met wie deelt WSV Jan van Ketel jouw gegevens? 

WSV Jan van Ketel gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens 

verkopen  aan andere partijen. Ook stelt WSV Jan van Ketel  persoonsgegevens niet ter beschikking 

aan een derde partij. Als dit voor WSV Jan van Ketel  van belang kan zijn doen we dit alleen met Uw 

voorafgaande toestemming. 

 

Alle derden met wie WSV Jan van Ketel  jouw gegevens deelt, zijn zij verplicht om jouw privacy te 

respecteren en zich, net als WSV Jan van Ketel, aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

te houden. Zij moeten jouw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken. 

 

Contact, mailing en reclame. 

WSV Jan van Ketel gebruikt voor communicatie Mail en Telefoon.  Er kunnen berichten van de 

vereniging en derden (ook commercieel) worden doorgestuurd aan leden van WSV Jan van Ketel. Dit 

zal altijd in relatie zijn tot onze doelstellingen vermeld in statuten en reglementen. 

 

Als je geen e-mails en/of SMS-berichten van externen wit ontvangen, dan kun je dit bij de secretaris 

aangeven.  Mails van de vereniging zelf kunt u niet weigeren.  

Als je niet meer gebeld wilt worden, dan kun je jouw telefoonnummer registreren in het Bel-me-niet-

register. Dat register vind je hier [www.bel-me-niet.nl]. 

Jonger dan 16 jaar? 

 

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het 

verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het 

is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten 

uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht 

om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en 

correctie van je gegevens. 

 

Inzicht in je gegevens? 

Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die WSV Jan van Ketel over jou heeft. Je kunt  

WSV Jan van Ketel  ook vragen om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of 

irrelevant zijn. Op www. WSV Jan van Ketel .nl  vind je de contactgegevens. 

Je kunt je ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je klachten hebt over de manier 

waarop WSV Jan van Ketel met jouw persoonsgegevens omgaat.  

 

Contactgegevens 

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door WSV Jan van Ketel 

Wingerdstraat 21 1741 TP Schagen.Voor vragen en opmerkingen over deze Privacy-en 

cookieverklaring kun je altijd contact opnemen via secretaris@wsvjanvanketel.nl.  De secretaris is 

aangesteld als functionaris voor de gegevensbescherming.  

 

Websites van derden 

Deze Privacy-en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website 

via links kunnen worden bezocht. 

 

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring 

WSV Jan van Ketel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en 

cookieverklaring.  Dit geschied altijd via goedkeuring van de Algemene ledenvergadering.  

https://www.bel-me-niet.nl/
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Wettelijk verplichte wijzigingen worden direct doorgevoerd. U ontvangt daarvan  persoonlijk bericht. 

Bij de eerst komende ledenvergadering zal het H.H.Reglement opnieuw worden vastgesteld. 

 

 

Artikel 17: SLOTBEPALING  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur en brengt hiervan verslag 

uit op de ledenvergadering.  

 

Gewijzigd en goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 26-03-2019.  

Het voorgaande Huishoudelijk reglement vervalt hier mee.   
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