Algemene informatie 2022
De Watersportvereniging Lelystad is opgericht op 1 november 1975 en heeft
zich aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond onder
verenigingsnummer 201.
De WVL heeft een locatie aan het IJsselmeer “De Houtribhaven”.
Om in aanmerking te komen voor een ligplaats, dient men lid te zijn van de
vereniging. Het lidmaatschap kan worden verkregen door ingezetenen van
Nederland.
Enkele gegevens over de ”Houtribhaven”:
• gelegen aan het IJsselmeer, ten noordoosten van de Houtribsluizen, gemeente
Lelystad;
• ligplaatsen voor schepen van 5 tot 15 meter lengte, totaal 544 vaste
ligplaatsen;
• gratis stroomvoorziening op de steigers (tot 400 kWh/jaar)
• gratis drinkwater op de steigers;
• gratis sanitaire voorzieningen;
• wasserette, munten verkrijgbaar in het havenkantoor;
• hijsinstallatie tot 20 ton met staande mast;
• mastenkraan;
• bergplaats voor masten;
• hogedrukspuit op speciale afspuitplaats;
• passantenkom;
• inzamelingsplaats voor afgewerkte olie, verfresten, bilge- en vuilwater,
chemisch toilet;
• gratis WiFi;
• clubruimte;
• documentatiecentrum met tijdschriften, boeken, reisverslagen e.d.;
• speelplaats voor kinderen;
• gratis parkeergelegenheid voor ligplaatshouders op een afgesloten terrein dat
met een magneetsleutel toegankelijk is (statiegeld € 45,40);
• Restaurant de Brass, in het seizoen alle dagen op vaste tijden open. Kijk op de
website: www.debrass.nl voor alle actuele openingstijden.
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• beheer en toezicht gedurende het gehele jaar:
havenmeesters: Henk Drent en Leon Hoogstad
onderhoud: Jan Akkerman
• administratie: Ella Dekker-Duister en Akke Thijsseling.
Tarieven 2022:
Contributie per persoon

per jaar
€ 87,00

:

Liggelden 2022:
Tarieven per vierkante meter bootmaat:
In het water
Zomer

Winter

Op de wal
Zomer

Winter

€ 25,23 excl.
€ 9,12 excl.
€ 25,23 excl.
€ 12,62 excl.
7% milieu-omslag 7% milieu-omslag 7% milieu-omslag 7% milieu-omslag,
Kranen, afspuiten
en bokhuur
Entreegeld:
Bij het voor de eerste maal benutten van een zomerligplaats in de Houtribhaven
wordt het liggeld eenmalig met 40% verhoogd.
Passantentarief:
Passantentarief € 1,70 per meter bootmaat.
Passantentarief KNWV-leden € 1,50 per meter bootmaat.
WVL-leden zonder vaste zomerligplaats krijgen max. 28 nachten per jaar 50%
korting op het passantentarief.
Overige tarieven: zie website https://www.wvlelystad.nl/tarieven
Betaling van bedragen tot € 250,- contant of per pin.
Overige betalingen worden gefactureerd en dienen binnen 30 dagen te zijn voldaan.
Bij in gebreke blijven, wordt automatisch 10% extra in rekening gebracht.
Bij niet naleven van het havenreglement en/of het niet nakomen van financiële
verplichtingen zullen er door de vereniging geen diensten worden verleend. Door de
vereniging gemaakte kosten kunnen worden doorberekend.
Schade:
De vereniging is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook ontstaan of voor
diefstal van welk eigendom ook.
Ligplaatshouders zijn verplicht tenminste een WA-verzekering af te sluiten.
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Commissies:
Binnen de watersportvereniging zijn een aantal commissies actief:
• Wedstrijdcommissie: organiseren aantal avondwedstrijden,
Clubkampioenschappen, Flevoland Regatta, enz.;
• Evenementencommissie: organiseren lezingen, cursussen, diverse tochten,
zoals de waddentocht en festiviteiten;
• Communicatiecommissie: samenstellen verenigingsbulletin/nieuwsbrief;
• Barcommissie: verzorgen van hapje en drankje tijdens verenigingsactiviteiten;
• Koor: het koor oefent elke 1e en 3e vrijdagavond van de maand vanaf 21.00 uur.
Wilt u een keer meedoen, u bent van harte welkom!
• Hijsploeg: onder leiding van de havenmeesters helpen zo’n 30 vrijwilligers in
het voor- en najaar voor het op de kant zetten van de boten en voor de
tewaterlating.
• Klusploeg: Regelmatig komt de klusploeg samen om diverse klussen uit te
voeren.
Wilt u graag lid worden van één van bovenstaande commissies of van het koor? Dat
stellen we zeer op prijs. Stuur dan een mail naar info@wvlelystad.nl.
Lidmaatschap:
De vereniging kent A- en B-leden.
A-leden hebben een zomerligplaats in de verenigingshaven, terwijl B-leden dat
(nog) niet hebben. Nieuwe leden, die op de wachtlijst komen, worden dus B-lid tot
het jaar dat zij een zomerligplaats krijgen toegewezen. Na opzegging van de
ligplaats wordt men weer B-lid. Ook leden die gebruik maken van een ligplaats via
onze voorportaalregeling bij de Deko Marina zijn B-leden.
Aanvraag ligplaatsen:
Winter (periode 1 november tot 1 april):
Zodra er ingeschreven kan worden voor een winterligplaats, wordt u hierover
geïnformeerd middels een mailing. Aanmelden voor een winterligplaats in het water
of op de kant kan door aanmelding via de website. Dus ook als u in het water
blijft liggen met de boot dient u dit aan te vragen!
Zomer (periode 1 april tot 1 november)
Voor de Houtribhaven is per 1 januari 2022 een wachtlijst voor zomerligplaatsen
van zo’n 130 schepen in diverse bootlengten. De maten van de vrijgekomen boxen
zijn bepalend bij toekenning. Woonachtigen in Lelystad genieten drie jaar voorrang.
Voor de toekenning van een ligplaats hebben wij een zomerformulier nodig. Die
kunt u via de website invullen of via bijgaand formulier. Indien er geen ligplaats
beschikbaar is, plaatsen wij u op de wachtlijst. Een zomerligplaats hoeft u maar
1x aan te vragen en geldt tot wederopzegging. Koopt u een andere boot
dan moet het formulier wel weer ingevuld worden.
Hier de directe link: https://www.wvlelystad.nl/ligplaats-aanvragen
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Adressen en telefoonnummers:
Alleen schriftelijke aanmeldingen/aanvragen worden in behandeling genomen. Alle
zaken betreffende ligplaatsen, reclames e.d. dienen schriftelijk te worden
aangemeld.
Alle correspondentie s.v.p. richten aan:
Administratie WVL
Houtribhaven 2
8242 PC LELYSTAD
e-mail :
info@wvlelystad.nl of
havenmeester@wvlelystad.nl
website:
www.wvlelystad.nl
Secretaris bestuur:

Dhr Jan Kossen

RABOBANK rekeningnummer WVL: IBAN: NL67RABO0348186460
ING BANK rekeningnummer WVL: IBAN: NL52INGB0003930688
Telefoonnummers:
Havenkantoor havenmeesters
: 0320 260 198
Administratie WVL, werkdagen 9.00 tot 12.00 uur : 0320 260 424
Restaurant de Brass

: 0320 260 286
: 0653 325 567

Quality Yachtpainting Van Eijck

: 0320 261 222
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