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HAVENCOMMISSARIS

De havencommissaris maakt deel uit van het 

bestuur. Zij/hij is bestuurlijk verantwoordelijk voor de 

algehele gang van zaken op de jachthaven waar het 

de technische aspecten van het bedrijf betreft. De 

havencommissaris geeft leiding aan de havenmeesters.

Activiteiten

Geeft dagelijkse leiding aan de havenmeesters en 

informeert hen over de genomen bestuursbesluiten en 

de uitvoering van de statuten en reglementen.

Is als eerste betrokken bij de beoordeling van de 

havenmeesters.

Voert regelmatig overleg met de penningmeester over 

het MOP en over de financiering van de uitgaven.

Is bestuurlijk verantwoordelijk voor het technisch in 

goede staat houden van de haven, het haventerrein en 

de accommodaties.

Rapporteert aan het bestuur eventuele gebreken en 

onveilige situaties op de haven, het haventerrein en de 

accommodaties en doet voorstellen tot verbetering.

Controleert samen met de havenmeester het gebruik 

van de haven en haventerrein door de ligplaatshouders 

en voert samen met de havenmeester het 

wrakkenbesluit uit.

Verzorgt in overleg met de havenmeester werklijsten 

voor onderhoudswerkzaamheden.

Houdt toezicht op de uitvoering van de 

onderhoudswerkzaamheden.

Is verantwoordelijk voor de veiligheid op de haven en 

het arbobeleid.

Zorgt in overleg met de havenmeester voor duidelijke 

instructies voor de uitvoering van onderhoudswerken.

Houdt toezicht op de staat van de gereedschappen, 

zowel hand- als elektrisch gereedschap.

Brengt tijdens de bestuursvergadering verslag uit over 

de staat van de haven, haventerrein, accommodaties, 

gereedschappen en materialen welke onder zijn 

bevoegdheid vallen.

Functie-eisen

Van de havencommissaris wordt verwacht dat zij/hij 

communicatief en sociaal betrokken is, overweg kan 

met de gangbare computerapplicaties en voldoende tijd 

heeft om haar/zijn taken goed uit te voeren. Indicatie 

is 2 dagdelen per week. Zij/hij zal zichtbaar aanwezig 

zijn op de jachthaven, in het bijzonder tijdens grote 

werkzaamheden.

Bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten zijn 

onmisbaar voor het goed uitvoeren van deze functie 

evenals een goed gevoel voor techniek.

Algemeen

Watersportvereniging Doeshaven is een gezonde 

vereniging. De bezetting van de jachthaven is nagenoeg 

100% en de onderlinge verhoudingen in het bestuur zijn 

plezierig. De sfeer is informeel en collegiaal.

Momenteel bevindt het bestuur zich in een periode 

van transitie. Dat biedt mogelijkheden tot persoonlijke 

ontplooiing en verdere ontwikkeling van de vereniging.
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