HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van de

STICHTING MUSEUMHAVEN WILLEMSOORD
en

STICHTNG NAUTISCHE MONUMENTEN DEN HELDER
Doelstelling:
1.1
Dit huishoudelijke reglement heeft tot doel het regelen van de verhouding tussen enerzijds de Stichting
Museumhaven Willemsoord en Stichting Nautische Monumenten Den Helder (hierna gezamenlijk te
noemen: SMW), en anderzijds de stichtingen, verenigingen, instellingen en/of personen met wie
SMW een aansluitovereenkomst heeft gesloten (hierna te noemen: de aangeslotene).
1.2
SMW stelt zich ten doel het verschaffen van faciliteiten aan groeperingen die uit ideële motieven nautisch gebonden activiteiten ontplooien, hetgeen zich zal uiten in wederzijds respect, dienstbaarheid, inschikkelijkheid, gezamenlijke zorg voor ordelijk en verantwoord gebruik van de inrichting, ruimten,
faciliteiten en voorzieningen.

Werking:
2.1
Dit huishoudelijke reglement is van toepassing op de rechtsverhouding tussen SMW en de aangeslotene gedurende de periode dat tussen hen de aansluitovereenkomst geldt.
2.2
SMW en de aangeslotene zullen zich conformeren aan de eventuele tussentijdse wijzigingen van dit
huishoudelijke reglement, tenzij binnen één maand na vaststelling en bekendmaking van een nieuw
huishoudelijk reglement schriftelijk aan de andere partij te kennen wordt gegeven dat het gewijzigde
huishoudelijke reglement als onaanvaardbaar wordt aangemerkt.
2.3
Al hetgeen in dit huishoudelijk reglement is bepaald heeft betrekking op het terrein, gebouwen en de
voorzieningen op het terrein van de Oude Rijkswerf Willemsoord te Den Helder, thans genaamd: Museumhaven Willemsoord.
Inspanningsverplichtingen van SMW:
3.1
SMW zal tegen betaling door aangeslotene van een lidmaatschapsvergoeding voorzien in een gratis
ligplaats in de museumhaven. De lidmaatschapsvergoeding vormt tevens een vergoeding voor de algemene kosten in verband met vuilafvoer, bewaking en beveiliging.
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3.2
Gebruikerskosten, waaronder gebruik van aanwezige nutsvoorzieningen, werkplaatsen en scheepshelling zullen apart worden doorbelast aan de aangeslotene.
3.3
SMW zal als centrale vertegenwoordiging van de aangeslotenen fungeren richting de gemeente, de
provincie, Willemsoord B.V. en andere overheidsinstanties.
3.4
De aangeslotene zal de beschikking krijgen over een postvak op het gezamenlijke postadres Willemsoord 73, 1781 AS Den Helder.
3.5
SMW en/of de havenmeester en/of de werkplaatsbeheerder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal
van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hen toerekenbare tekortkoming. Geconstateerde mankementen op het haventerrein dienen terstond gemeld te worden aan de havenmeester,
waarna deze Willemsoord B.V. zal verzoeken om zo spoedig als mogelijk voor herstel zorg te dragen.
3.6
SMW is bereid om naar vermogen de aangeslotene te ondersteunen in organisatorische aspecten zoals
de schriftelijke opmaak en vastlegging van overeenkomsten, (notariële) akten, financiële verslaglegging, administratieve werkzaamheden en het aantrekken van vrijwilligers.
3.7
Voor wat betreft het gebruik van de reparatiefaciliteiten zal SNM namens SMW zorgdragen voor de
coördinatie van en afstemming tussen de aangeslotenen onderling en tussen de aangeslotenen en andere gebruikers van voorzieningen.
3.8
SMW zal per jaar minimaal één vergadering met alle aangeslotenen beleggen en daarnaast indien nodig.

Inspanningsverplichtingen van aangeslotene:
4.1
De aangeslotene zal naar vermogen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de SMW.
4.2
De aangeslotene verklaart bekend te zijn met en zich te zullen houden aan de aansluitovereenkomst,
dit huishoudelijke reglement, de gemeentelijke havenverordening, de reglementen die gelden voor het
gebruik van reparatiefaciliteiten werkplaatsen en eventuele andere door de SMW vastgestelde reglementen.
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4.3
De aangeslotene zal zorg dragen voor een deugdelijke verzekering van zijn nautisch monument, zijn
eigendommen en voor een deugdelijke verzekeringsdekking van de eventuele aansprakelijkheid van
de aangeslotene of diens medewerkers of vrijwilligers jegens derden.
4.4
De aangeslotene zal, behoudens voor wat betreft het werven en aanhouden van donateurs, externe
fondsenwerving melden aan de SMW, hetzij ter ondersteuning, hetzij ter voorkoming van eventuele
dubbeling van subsidieaanvragen.
4.5
De aangeslotene verklaart zich bereid om zijn eigendommen, voor zover deze zijn opgesteld in de algemene ruimtes van SMW en/of de werkplaats, die geschikt zijn voor de praktische invulling van de
doelstelling zoals hiervoor omschreven, ter beschikking te stellen ten algemeen nut, eventueel onder
nader vast te stellen gebruiksreglementen en –voorwaarden, en deze eigendommen goed te onderhouden.
4.6
De aangeslotene verplicht zich bij gebruik van eigendommen van andere aangeslotenen of van derden,
te houden aan de daarvoor geldende gebruiksreglementen en –voorwaarden.
4.7
De aanwijzing van ligplaatsen, de verdeling en coördinatie van het gebruik door de aangeslotenen van
werkplaatsen, opslagruimten, kantoor en kantine, en het vaststellen van de voorwaarden daarvoor, zal
geschieden door of namens SMW. De aanwijzing van een ligplaats geschiedt namens de SMW door
de havenmeester of vervanger. De aanwijzing van ligplaatsen en coördinatie van faciliteiten vinden
plaats zo veel mogelijk in goed overleg met aangeslotene.
4.8
Het gebruik van de kantine (schipperscafé) staat alleen open voor leden, sponsoren, donateurs, vrijwilligers van de aangeslotenen, en hun introducés.
4.9
In geval van een substantiële wijziging van een nautisch monument kan de SMW oordelen dat het
nautische monument niet meer aan de voor toelating geldende criteria voldoet (zie ook art. 11 aansluitovereenkomst). In dat geval zal de aangeslotene daarvan schriftelijk en gemotiveerd melding worden gedaan, met het verzoek om er voor zorg te dragen dat alsnog weer aan de toelatingscriteria wordt
voldaan. Indien daaraan geen gehoor wordt gegeven, zal door SMW bepaald kunnen worden dat op
een redelijke termijn de wederzijdse rechten, verplichtingen en afspraken zullen komen te vervallen.
4.10
Horeca-activiteiten en -voorzieningen en andere commerciële activiteiten, anders dan het varen tegen
een redelijke vergoeding, zullen door de aangeslotene niet worden ondernomen zonder toestemming
van SMW.
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4.11
De aangeslotene verklaart zich bereid om, indien enigszins mogelijk, deel te nemen aan de activiteiten
die door of namens SMW of andere aangeslotenen worden ondernomen, zoals Koninginnedagactiviteiten, Historische weekeinden of dagen, en andere activiteiten.
4.12
De aangeslotene verklaart de regels en wetgeving inzake de Arbo-wet te volgen en aanvullende veiligheidsvoorschriften en instructies, waaronder de instructies van de havenmeester en de instructies bij
het gebruik van de reparatiefaciliteiten, na te komen.

Havenreglement Museumhaven
5.1
Partijen verklaren zich bekend met de Havenverordening van de gemeente Den Helder.
5.2
Het havenreglement geldt voor het gebied bekend zijnde als “Museumhaven” welk gebied blijkt uit de
bij dit huishoudelijk reglement gevoegde plattegrond. Dit gebied wordt hierna omschreven als ‘haventerrein’.
5.3
Iedereen die zich op het haventerrein bevindt, is verplicht zich te houden aan dit reglement en dient
aanwijzingen van de havenmeester of bevoegde personen op te volgen.
5.4
De havenmeester is namens de Museumhaven Willemsoord te Den Helder verantwoordelijk voor de
goede gang van zaken in de haven en op het haventerrein.
5.5
Op het haventerrein dient men orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen
en te voorkomen dat men overlast bezorgt voor medegebruikers/omwonenden van de Museumhaven
Willemsoord.
Werkzaamheden die lawaai met zich meebrengen mogen enkel worden verricht van maandag tot en
met zaterdag tussen 9.00 uur en 19.00 uur. Op zondag is het niet toegestaan om werkzaamheden te
verrichten die lawaai met zich meebrengen.
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5.6
Zij die de zwemkunst niet machtig zijn, dienen een deugdelijk zwemvest te dragen op het haventerrein.
5.7
De maximum vaarsnelheid in de haven bedraagt 6 km per uur.
5.8
Behoudens het naleven van een mogelijk geldend rooster voor de brugbediening in de museumhaven
dient brugbediening in principe een uur van te voren aangevraagd te worden bij de havenmeester. Men
dient rekening te houden met het gegeven dat de havenmeester zijn aandacht moet verdelen over
meerdere onderdelen van het Willemsoord complex.
5.9
Het lozen van (grijs) afvalwater op het oppervlaktewater is verboden. Het hebben van een vuilwatertank is in principe verplicht. Door SMW zijn ook voorzieningen gerealiseerd zodat het ook niet nodig
is om (grijs) afvalwater te lozen. Het kan ook nodig zijn dat op schepen voorzieningen moeten worden
aangebracht, dan wel aanwezig moeten zijn om afvalwater anderszins af te voeren. De aangeslotenen
moeten bereid zijn aan dergelijke initiatieven mee te werken.
5.10
In de haven en op het haventerrein is het niet toegestaan om:
-

hinderlijk lawaai te maken. Hierbij wordt niet gedoeld op het veroorzaken van geluid als gevolg van met toestemming van de havenmeester gehouden bijeenkomsten;
gebruik te maken van het onderwatertoilet;
huisdieren los te laten lopen (aan de lijn toegestaan);
open vuur te maken of te barbecueën, behoudens toestemming van de havenmeester;
in de haven te zwemmen of duikwerkzaamheden te verrichten (het laatste alleen toegestaan in
overleg met de havenmeester).

Versie 16072020.1

- 5 van 5 -

