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Huishoudelijk Reglement. 
 

1. Bezoekers : hebben uitsluitend toegang tot het terrein indien zij door een lid 
worden geïntroduceerd en dit lid zelf op het terrein aanwezig is. Het lid is volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van zijn/haar bezoekers. 
Bezoekers dienen zich te houden aan alle gangbare regels binnen de vereniging. 

2. Bezoekers: dienen door het lid van de Maasvogels waar men te gast is, gemeld 
te worden bij de campingcommissaris / bootsman of in de kantine waar de 
voorgeschreven dagkaart per bezoeker gekocht kan worden. Deze regeling geldt 
voor het gehele etmaal. Op Moederdag, Vaderdag en de verjaardag van het lid 
geldt een vrijstelling van betaling.  

3. Bezoekers: die via het terrein en de steiger op de boot van een lid stappen 
maken gebruik van de accommodatie van de vereniging en moeten om die reden 
een dagkaart kopen. Is de opstapplaats elders en verlaten zij via de haven ons 
terrein, dan is deze dagkaart eveneens verplicht. 

4. Bezoekers : dienen op verzoek van een bestuurslid de aangekochte dagkaart te 
tonen. 

5. Bezoekers : die slechts voor een kortdurend verblijf als een boodschap, 
familiecontact en/of eten bij een lid aanwezig zijn, hoeven geen dagkaart aan te 
schaffen. De duur van het bezoek mag in deze gevallen maximaal één uur 
bedragen. Bij activiteiten voor leden samen met introducé(e)s en/of derden kan 
door het bestuur ontheffing worden verleend voor de aanschaf van een dagkaart. 

6. Begunstigers :  begunstigers van de  vereniging die ons bezoeken mogen in 
overleg met het bestuur indien er een steiger- of campingplaats vrij is hier tijdelijk 
gebruik van maken. Zij hebben geen stemrecht en zijn verplicht een bijdrage te 
leveren naar draagkracht. 

7. Maximum snelheid:  voor voertuigen op de toenaderingsweg, Lage Weerd, is 
20 km per uur. 

8. Parkeren: auto’s van leden dienen op de parkeerplaatsen van de vereniging, 
noordelijk van het terrein, geparkeerd te worden. Niet achter de unit, deze is 
bestemd voor busjes.  

9. Gebouwen, terrein en steigers : dienen door de leden (en ook hun bezoekers) 
volledig vrij te worden gehouden van obstakels, afval en elke andere vervuiling. 

10. Huisdieren : dienen aan de lijn te worden gehouden. Hun eigenaren dienen 
ervoor te zorgen dat de dieren geen geluidsoverlast of andere hinder 
veroorzaken, met name dat steigers en terrein niet bevuild worden. De toegang 
tot het clublokaal is voor huisdieren verboden. 

11. Wandelpaden op de camping : dienen voor het zich verplaatsen van de leden 
en hun gasten. Men mag niet tussen de caravans lopen. Wilt men van het 
wandelpad tussen de parkeerplaats en de kantine naar het midden poortje 
gelieve achter de caravans te lopen.  

12. Bromfietsen/fietsen : dienen in de daarvoor bestemde stalling geplaatst te 
worden. De stalling bevindt zich op het pleintje onder de vlaggenmast, 
(brom)fietsen op het terrein/steigers is ten strengste verboden.  



 
 

 
 

13. Auto’s : het is verboden met de auto gedurende het seizoen over het terrein te 
rijden, uitzondering is begin en einde seizoen als meubilair, vlonders, ijskasten 
ed. geplaatst c.q. opgeruimd worden. 

14. Bijzettentjes: mogen alleen geplaatst worden in overleg met de 
campingcommissaris, of bij diens afwezigheid in overleg met een ander 
bestuurslid. Het tentje dient na goedkeuring naast de eigen caravan of voortent 
geplaatst te worden, en dus niet achter de caravan. Overleg met de buren (naast 
en achter) over de plaats van een bijzettentje is een goede zaak. 

15. Rookverbod: geldt in de kantine, het gebruik van (soft)drugs is zowel in de 
kantine als op het terrein van Maasvogels ten strengste verboden. 

16. Afvalverwijdering : gebeurt door boot- en caravanbezitters zelf. Opslaan van 
het geproduceerde afval bij de caravan of op de steiger mag niet. Daardoor 
wordt ongedierte (muizen/ratten) aangetrokken en dat geeft risico’s voor de 
gezondheid van onze leden. Het is niet de bedoeling dat in of bij de kantine 
geplaatste afvalbakken door de leden worden gebruikt om daarin afval, dat niet 
van de kantine is, te deponeren. In de kantine kan men een afvalzak kopen en 
deze gevuld plaatsen in de container van Van Ganzewinkel bij de parkeerplaats.  

17. Brandstoffen : zoals benzine of diesel mogen niet rond de caravan of boot 
worden opgeslagen. 

18. De nachtrust : duurt van 23.00 tot 07.00 uur. 
19. Werkzaamheden aan boot, caravan of voortent : mogen geen overlast 

veroorzaken voor derden of aan het milieu. 
20. Het gebruikersrecht : van een lig- of staanplaats kan door een lid nimmer aan 

een ander worden overgedragen. 
21. Vervanging van een boot of caravan : door een andere op dezelfde lig- of 

staanplaats, kan alleen na overleg met de haven/camping commissaris. Er zal 
dan eerst worden beoordeeld of op de huidige lig- of staanplaats voldoende 
ruimte is. 

22. De wachtlijst voor boten en caravans : bevat in volgorde van aanmelding de 
namen van de geïnteresseerden. Indien een aangeboden lig- of staanplaats niet 
wordt geaccepteerd, wordt men onder aan de wachtlijst geplaatst. 

23. Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid : is voor elke boot of caravan, 
die bij de vereniging wordt gelegd of geplaatst, verplicht. Bij aanmelding 
verklaart het lid middels bijvoeging van een kopie van de polis en/of 
betalingsbewijs en door ondertekening van het aanmeldingsformulier aan deze 
voorwaarde te voldoen. 

24. De aansprakelijkheid voor de vereniging of enig assisterend lid: voor 
schade aan boten of caravans is er niet als deze schade is voortgevloeid uit 
urgente noodmaatregelen bij enige calamiteit.  

25. Aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de lig- of staanplaats: 
berust bij diegene op wiens naam de lig- of staanplaats staat. 

26. Het recht op een lig- of staanplaats: vervalt in principe door: royement als lid, 
opzegging of verkoop van boot of caravan zonder vervanging. Het tijdens twee 
opeenvolgende seizoenen niet in gebruik nemen van de hem/haar toegewezen 
plaats. 

 



 
 

 
27. Door vakantie of anderszins tijdelijk vrijgekomen plaatsen: kunnen door de 

haven- of campingcommissaris tijdelijk aan een ander worden toegewezen. Om 
die reden is het ook belangrijk om bij een langere periode van afwezigheid de 
data van vertrek en terugkomst aan de haven- of campingcommissaris door te 
geven. 

28. Gebruik van de boot of caravan voor oneigenlijke doeleinden: welke in strijd 
zijn met de wet, de openbare orde of met de veiligheid, zal onverwijld royement 
en intrekking van de lig- of staanplaats vergunning tot gevolg hebben. 

29. Het lozen van olie, chemische stoffen, chemische toiletten en huisvuil in 
het water: is ten strengste verboden. Caravans dienen een emmer of 
vuilwatertank onder hun keukenafvoer te plaatsen.  

30. Snelheidsbeperking op het water : dient te worden nageleefd. Een 
procesverbaal schaadt niet alleen Uw portemonnee, maar ook de goede naam 
van de vereniging. Bij herhaling van deze overtreding kan royement volgen. 

31. De geluidsproductie van motorboten is aan normen gebonden. Binnen de 
gezamenlijke watersportverenigingen in Maastricht en omgeving is besloten dat 
boten die de vastgestelde geluidsnorm overschrijden niet tot de verenigingen 
zullen worden toegelaten. Ook de z.g. waterscooters/jetski’s worden door de 
verenigingen niet toegelaten. 

32. Afspuiten van boten : op de wal, als ze uit het water komen, is niet toegestaan. 
33. Vissen met een hengel vanaf de steiger of de wal : is toegestaan mits men 

vist conform de wettelijk vastgestelde regels. Het zgn. “lepelen” is in de haven 
niet toegestaan. Het vissen in de haven is alleen toegestaan indien de boten er 
geen schade en hinder van ondervinden. Vishengels dienen niet onbeheerd op 
de steigers en oeverwal te worden achtergelaten. 

34. Voorkomen van schade : op de camping en de steiger wordt bereikt door geen 
losstaande stoelen, tafels, parasols e.d. achter te laten. Let hierop bij het verlaten 
van Uw camping- of steigerplaats. 

35. Caravans dienen te worden opgesteld : zoals door het bestuur wordt 
aangegeven. 

36. Schuttingen of enig soort bouwsel : op of rond de staanplaatsen voor 
caravans zijn niet toegestaan of anders in overleg met desbetreffende 
commissaris. 

37. Orde en netheid, evenals een natuurvriendelijk gedrag: (in de ruimste zin van 
het woord) wordt van elk lid en hun bezoekers verwacht. 

38. Piekvanger : iedereen die elektriciteit afneemt wordt geadviseerd  een stroom-
piekvanger te monteren in de stroomlevering naar boot of caravan, de vereniging 
kan niet aansprakelijk gesteld worden als geen piekvanger gemonteerd is. 

39. Slotartikel : in alle gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet of 
tot onduidelijkheid kan leiden, beslist het bestuur.  
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