
 

 

Richtlijnen zelfwerkzaamheid 

 

De zelfwerkzaamheid is opgezet om een groot aantal onderhoudswerkzaamheden aan de jachthaven 

in eigen beheer uit te voeren. Hiermede wordt een aanzienlijke kostenpost op de exploitatie 

voorkomen, dat direct terug te vinden is in de hoogte van de liggelden. Deze behoren tot de laagste 

in de regio. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om op leuke wijze mensen te leren kennen en dat 

verhoogt weer de binding in onze vereniging. Alles bij elkaar een uitermate zinnige regeling. 

Helaas laat een steeds groter wordend aantal leden zonder geldige reden verstek gaan  op de 

toegewezen datum. Opkomst percentages liggen vaak onder de 30%. Dit moeten we met zijn allen 

niet willen. Zo’n zaterdag kan best leuk zijn. 

Er zijn een aantal door het bestuur vastgestelde afspraken gemaakt: 

1. Ieder hoofdlid/ligplaatshouder tot 70 jaar wordt geacht minimaal 1 werkdag (zaterdag) op 

9.00 uur aanwezig te zijn voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de haven. 

2. Het bestuur kan vrijstelling verlenen indien er buitengewone omstandigheden zijn, of omdat 

een lid op een andere wijze zich dienstbaar maakt voor de vereniging. 

3. Als een lid niet kan of wil, mag hij voor een vervanger zorgen. 

4. Aan het begin van het seizoen wordt er een oproeplijst aan de leden gestuurd, via e-mail of 

per post, met de door het bestuur voorgestelde datum. Deze oproeplijst komt ook op de 

website en de Torenmeermin te staan. Komt op de lijst iemand onverhoopt niet voor, dan 

moet hij zelf contact opnemen voor een afspraak. 

5. U wordt verzocht om de voorgestelde datum binnen 3 weken te bevestigen, of, als u 

bezwaar hebt, 2 alternatieve datums op te geven. Reageert en verschijnt  u niet, dan wordt u 

nogmaals door de coördinator ingedeeld. Verschijnt u dan nog niet zonder opgaaf van 

redenen, dan wordt u een bedrag van € 250,- in rekening gebracht. 

6. Afspraken kunnen tot 2 weken voor de afspraakdatum worden verzet, in overleg ook op een 

doordeweekse dag. 

7. In uitzonderlijke gevallen kunnen afspraken (bijv. bij langdurige ziekte) 1 x verzet worden 

naar het volgende jaar. Vooruitwerken is niet mogelijk. 

 

Ronald Krijger 

Coördinator zelfwerkzaamheid WSV Burghsluis 

E-mail: coordinator@wsvburghsluis.nl 
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