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Hoe gedragen wij ons als leden en bezoekers van W.V. De 
Bommeer? 

De Watersportvereniging De Bommeer stelt zich tot doel om haar leden en 
haar gasten in de gelegenheid te stellen hun passie voor de watersport vorm te 
geven. Deze verenigingsactiviteit vindt zowel individueel als collectief plaats. 
De Algemene Ledenvergadering van de vereniging stelt de regels vast waarmee 
de balans tussen het individueel en collectief gebruik van de mogelijkheden van 
de vereniging en het bijbehorend gedrag dat wordt verwacht, wordt 
omschreven. 

Wat willen de leden bereiken? 
Een fijne en gezellige vereniging te zijn op de mooiste plek in Vlaardingen 
midden in de Broekpolder waar het goed toeven is. Waar rust en reuring in 
balans zijn. Het ‘gras’ gemaaid is en waar leden graag (samen)zijn om te 
genieten en hun hobby uit te voeren. Zij zijn trots op en hebben zorg voor onze 
accommodatie en gaan in goede harmonie met elkaar om.  

In willekeurige volgorde volgen hierna enkele onderwerpen waarbij het gedrag 
een belangrijk aspect van die balans vormt. 

1 Vaarsnelheid in het gebied Midden-Delfland en Westland is beperkt tot 6 
km/uur1.  
 
Leden van de vereniging houden zich aan de maximale vaarsnelheid van 6 
km/uur; ook al kan de boot sneller varen. 
Zij die (willen) varen met een z.g. snelle (kleine of grote) boot hebben een 
relevant geldig vaarbewijs, hebben - voor zover van toepassing - de registratie 
ervan op orde en zijn 18 jaar of ouder. 
 
Op het publieke water en ook in de haven wordt geen onnodige golfslag 
veroorzaakt. Bij het vertrek wordt de motor kort van tevoren gestart. Bij het 
afmeren zet men de motor z.s.m. uit om zo weinig mogelijk overlast te 
veroorzaken. Tijdens het varen houden wij ons aan de vigerende vaarregels en 
de regels voor alcoholgebruik; en vanzelfsprekend ook buiten het vaargebied 
Midden-Delfland en Westland2. 

Leden blijven eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van 
derden (familie, vrienden, etc.) aan wie hun, bij de vereniging gestalde boot is 
uitgeleend. 
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2 Gedrag op terrein, in loodsen, op terras en in clubhuis.  
De leden stellen zich op de hoogte van de regels en de protocollen voor het 
(op- en af-)Hellingen, die zijn gesteld en de (wettelijke) milieueisen die gelden 
voor het onderhoud van de boten (zie ook de aanwijzingen in het huishoudelijk 
reglement). Het bestuur is bevoegd additionele regels op te stellen om o.a. de 
veiligheid te waarborgen. De leden volgen die regels en de aanwijzingen van 
het bestuur, de commissaris haven en de toezichthouders op. 

Op het terras en in het Clubhuis volgen de leden en de respectieve gasten de 
aanwijzingen van de huurder en/of het bedienend personeel van het Clubhuis 
op. De leden behoeden zichzelf en elkaar (en hun gasten) voor overmatig 
alcohol gebruik. Bezoekers en gasten van de Bommeer mogen alleen op het 
terras en in het Clubhuis verblijven.  

Voor niet-leden is het betreden van het haventerrein en de steigers niet 
toegestaan tenzij onder begeleiding van een lid. Kinderen van leden worden 
altijd begeleid door en/of staan onder toezicht van ouders; ook als zij jeugdlid 
zijn. Spelen door jonge kinderen is alleen mogelijk op het terras indien de 
uitbater dat faciliteert. Spelen, rennen op de steigers en zwemmen in de haven 
is niet toegestaan mede om veiligheidsredenen. Vanaf de steigers mag niet 
worden gevist. 

De leden zetten zich er voor in om geluid uit geluidsinstallaties, lawaai als 
gevolg van onderhoud, gegil en ander hard stemgeluid e.d. en overlast door 
gebruik van materiaal, materieel en gereedschap op het terrein en in de 
gebouwen te minimaliseren. 
Voor zover gewenst gebruiken leden (geen jeugdleden) materieel of 
gereedschap van de vereniging nadat zij kennis hebben genomen van de juiste 
bedieningsvoorschriften zoals b.v. het materieel bij de kleine helling. Alles 
wordt met zorg gebruikt en weer teruggeplaatst op de oorspronkelijke 
standplaats.                                                                                         

3 Afval en Milieu.  
Grofvuil en huishoudelijk afval en restafval voeren de leden zelf af. Ook lege 
verfblikken, gebruikt schildersmateriaal en olie(resten) nemen de leden mee 
naar huis en leveren dit af bij het gemeentelijk afvalinzamelingsbedrijf (de 
leden betalen hiervoor in de eigen gemeente afvalstoffenheffing!). De 
afvalcontainer buiten het toegangshek is alleen voor het bedrijfsafval dat als 
gevolg van werkzaamheden in opdracht van het bestuur is geproduceerd en 
dat van het Clubhuis Bommeer afkomstig is.  



 Gedragsregels WV De Bommeer 2021 

3 
 

De leden helpen het zwerfafval op het terrein te voorkomen en voorkomende 
gevallen te verwijderen. De leden zijn zich bewust dat afval dat (nog) niet 
verwijderd is visuele vervuiling veroorzaakt en de kans op zwerfafval vergroot. 
De leden respecteren in deze de aanwijzingen op de borden op het terrein. 
 

 
 

1 http://recreatie.middendelfland.net/varen/foldervaarnetwerk2015.pdf - Max. vaarsnelheid Midden Delfland 
2 https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/goed-zeemanschap & 
https://waterkaart.net/bpr/Binnenvaartpolitiereglement-BPR.pdf  - Goed zeemanschap 
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