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Winterberging Reglement 

 

Iedere lid/donateur en gebruiker van de winterberging is gehouden zich op de hoogte te stellen van de 
regels waaronder WSV “De Zuiderzee” in de winterberging een aantal vierkante meters verhuurd. De 
gebruiker dient akkoord te gaan met de regels door middel van het tekenen van een akkoord verklaring. 
De akkoordverklaring wordt gegeven op het inschrijf formulier voor een plaats in de winterberging. Na 
ondertekening wordt een ieder geacht op de hoogte te zijn van de vingerende regels voor de 
winterberging. Onder alle omstandigheden moeten de regels gesteld in de milieuvergunning en dit 
reglement worden nageleefd. De vergunning maakt onderdeel uit van de regels voor de winterberging. 
Deze regels zijn opgenomen in het logboek en op aanvraag ter inzage voor iedere betrokkene.  

Onder het begrip “plaats” wordt verstaan, het aantal vierkante meters welke wordt verhuurd voor de 
stalling van boten, karren etc.  

Onder het begrip winterberging wordt verstaan: binnen in de winterberging alsmede het buitenterrein van 
WSV De Zuiderzee aan het Keteldiep 24 te Urk.  

Onder het begrip “plaats” wordt verstaan, het aantal vierkante meters welke wordt verhuurd voor de 
stalling van boten, karren etc.  

Winterbergingcommissie:  

Het bestuur stelt een winterbergingcommissie samen die de dagelijkse leiding heeft over de 
winterberging. De commissie rapporteert aan het bestuur. De samenstelling van de commissie wordt 
gepubliceerd in het verenigingsorgaan en is vermeld op het publicatiebord in de winterberging. De 
winterbergingcommissie heeft de volgende taken:  

1)  Het jaarlijks indelen van de winterberging in overleg met het bestuur aan de hand van de ingeleverde 
aanvragen. De volgorde van toewijzen van een plaats in de winterberging gebeurt aan de hand van de 
volgende criteria:  
 

 

a)  

 

 

Leden en donateurs die het jaar, voorafgaande aan de aanvraag een plaats in de winterberging 
toetoegewezen hadden gekregen, hebben voorrang boven de onder c en d genoemde personen. 

 
Bij aanschaf van een grotere boot is voorgaande regel niet van toepassing. Stalling is in een 

derdergelijke situatie afhankelijk van de op dat moment beschikbare ruimte. 
 
 

c)      Leden  

     d)     Donateurs 

      e)    De winterbergingcommissie houdt een wachtlijst bij van leden/donateurs, die een plaats binnen      
 willen hebben.      

                                                                                                                                 
2)  Erop toezien dat de winterberging zoveel mogelijk in ordelijke staat blijft.  

3)  Erop toezien dat dit reglement wordt nageleefd door de gebruikers.  

4)  Voldoen aan alle gestelde eisen voortvloeiend uit de Milieuvergunning.  

5)  Het bestuur en de commissieleden zijn bevoegd handelend en sanctionerend op te treden indien 
situaties daartoe aanleiding geven, en rapporteert aan het bestuur.  
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Sanctiebeleid : 
 
 

Boetes die ontstaan door overtreding van de milieuvergunning door leden of gebruikers van de 
winterberging worden doorberekend aan het betreffende lid of gebruiker. De vergunning ligt voor iedereen 
op aanvraag ter inzage in het logboek bij het bestuur.  

 

Bij overtreding van dit reglement wordt een sanctie beleid gehanteerd ter bescherming van de  
eigendommen van de leden/donateurs en om te voorkomen dat er overtredingen plaatsvinden van de 
milieuregels.  

Eerste overtreding:  : Schriftelijke waarschuwing door het Bestuur. 

  
  

 

Tweede overtreding  : Betrokkene wordt het volgend seizoen niet meer ingedeeld in de winterberging  

 

  van WSV “De Zuiderzee”.  

De winterbergingcommissie is bevoegd om sanctionerend op te treden.  

Reglement :  

1.  Alleen eigenaren van een boot die in de winterberging is gestald ontvangen een sleutel die toegang geeft 
tot de winterberging. De sleutel blijft eigendom van de vereniging. Indien geen gebruik meer wordt 
gemaakt van de winterberging moet de sleutel onmiddellijk worden ingeleverd bij de winterberging- 
commissie. Bij het zoekraken, vervreemden of niet inleveren van de sleutel wordt een vergoeding in 

rekening gebracht van € 12,50.  

 

2.  In de winterberging mogen alleen verenigingsactiviteiten van de WSV “De Zuiderzee” plaatsvinden.  
 

3.  Het is niet toegestaan in de winterberging te overnachten.   
 

4.  Looppaden moeten vrij zijn van obstakels en worden als vluchtroute aangemerkt.  

 

5.  Beschadigingen aan de winterberging en aan voorwerpen behorende bij de inventaris dienen direct te 
worden gemeld aan de vertegenwoordiger van de schuurcommissie en komen voor rekening van degene 
die deze beschadigingen heeft veroorzaakt. Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan opstal of 
inventaris, hiervoor dient schriftelijke toestemming te worden verkregen van het bestuur.  

 

6.  De verlichting van de winterberging moet zoveel mogelijk worden beperkt tot dat deel waar feitelijk wordt 
gewerkt.   

 

7.  Het gebruik van elektrische kachels en andere warmtebronnen is verboden in de winterberging.  

 

8.  Iedere booteigenaar is volledig aansprakelijk voor het afval dat hij produceert en draagt zelf zorg voor de 
juiste afvoer van:  

 

  Afval  

  afgewerkte olie  

  accu’s verfresten etc.  
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9.  Afval mag niet in of bij de containers van de kantine worden gedaan c.q. geplaatst, en mag in geen 
enkel geval ergens achterblijven dan uitsluitend in de eigen boot.  

 

10.  Er mag geen benzine aanwezig zijn in motoren met vaste en/of losse benzinetanks,gasflessen 
dienen uit het schip te zijn verwijderd, vóórdat het schip in de  winterberging wordt gestald.  

 

11.  Open vuur en heet werk is niet toegestaan in de winterberging. ROKEN in/op of onder de boten is 
ten strengste verboden. 

 

12.  Lassen, branden en slijpwerkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd na verlening van een 
werkvergunning onder voorwaarden. De werkvergunning kan worden verleent door de winterberging 
commissie of het bestuur.  

 

13.  Masten dienen uitsluitend op de daarvoor bestemde rekken geplaatst te worden en mogen niet op de 
boot liggen.  

 

14.  Kleine masten dienen hoog op de rekken te worden geplaatst, grote masten onderin de rekken.  

 

15.  Grof schuren van de boot in de winterberging mag gebeuren tot een jaarlijks vast te stellen datum. Bij 
het machinaal schuren moet gebruik worden gemaakt van machines voorzien van een deugdelijke 
stofzak. Bij het schuren enz. dienen de schuur- en verfresten opgevangen worden. Dit is chemisch 
afval en moet overeenkomstig punt 8 van dit reglement afgevoerd worden. 

 

 

16.  Bij het schuren of werken aan de boot moeten stof en andere vrijkomende reststoffen worden 
opgevangen. Bij werkzaamheden waarbij de vloer of bodem kan worden vervuild dient gebruik 
gemaakt te worden van beschermende maatregelen. Hier kunnen zeilen of andere goede  

afdekmaterialen voor gebruikt worden.  

 

17.  Het gebruik en aanbrengen van niet goedgekeurde (volgens de wettelijke normen) verf en antifouling 
is verboden in de winterberging.   

 

18.  Stoffen in emballage die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken moeten worden bewaard in de 
boot of in, op of boven een doelmatige lekbakconstructie.  

 

19.  Voor het stallen of plaatsen van goederen, bijbootjes etc. in of bij de schuur dient toestemming 
gevraagd te worden. Voor het stallen of plaatsen wordt huur in rekening gebracht. Bij geen 
toestemming worden de spullen op kosten van de eigenaar verwijderd.  

 

20.  Trailers voor vervoer en stalling van een boot moeten over een degelijke constructie beschikken. Op 
deugdelijkheid van boottrailers wordt toegezien door de hijscommissie. De hijscommissie voorziet 
trailers van een nummer.  

 

21.  Een ieder is verantwoordelijk voor het naleven van deze regels en dient erop toe te zien dat deze 
regels door ieder worden nageleefd. Overtredingen moeten onverwijld worden gemeld aan de 
winterbergingcommissie.  

 

22.  Iedere booteigenaar die gebruik wil maken van de winterberging van WSV de Zuiderzee dient 
minimaal verzekerd te zijn voor de wettelijke aansprakelijkheid.  

 

23.  WSV “De Zuiderzee” legt alle aansprakelijkheden volledig bij de gebruiker van de winterberging die 
schade heeft veroorzaakt en nalatig is geweest.  

 

24.  WSV “De Zuiderzee” is niet aansprakelijk voor schade die wordt aangericht of door nalatigheid 
ontstaat aan goederen van leden en andere gebruikers van de winterberging. 
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25.  Het hek en de toegangsdeur van de winterberging dient ten allen tijde afgesloten te blijven.  

26.  De sleutels van de winterberging zijn uitgegeven in bruikleen aan de persoon. Sleutels mogen niet 
worden uitgeleend aan derden.  

 

27.  Bij de uitvoering van werkzaamheden aan schepen door derden dient ten allen tijde een eigenaar 
van de betreffende boot aanwezig te zijn. Het is niet geoorloofd om derden in de winterberging te 
laten werken zonder toestemming van de winterberging commissie.  

 

28.  Trappen en ladders van schepen die buiten gestald zijn dienen deugdelijk op slot te worden gedaan 
bij het verlaten van het terrein zodanig dat deze niet meer te gebruiken zijn (bijvoorbeeld met een 
ketting aan de kar op slot doen).  

 

29.    Stalling buiten het reguliere seizoen kan plaatsvinden in overleg met het bestuur. Hiervoor wordt een        
tarief per m² stallingruimte in rekening gebracht.  

 

30.   Voor berekening van het stallingtarief wordt een minimale boot afmeting gehanteerd van 5 x 2 meter. 
 
  

31.    Bij zware boten (max. per wiel puntbelasting 4000 kg) dient rekening te worden gehouden met                      
onderlinge afstand van minimaal 2 ½ meter. Het verdient in deze situatie aanbeveling hier van te 
voren met de commissie te overleggen resp. dit kenbaar te maken.  
 

32.  Het is niet toegestaan voor de stalling binnen, gebruik te maken van bokken.    
 
33.  Voor werkzaamheden in de schuur in de zomermaanden is overleg met de schuurcommissie                  
 noodzakelijk.
  

 

34.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van WSV “De Zuiderzee”.  
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