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VACATURE HAVENMEESTER
 

Watersportvereniging “Doeshaven” is een vereniging met 750 leden, die een jachthaven exploiteert met 

650 ligplaatsen. Dit is een van de grotere jachthavens in ons land.

De haven is gelegen in Leiderdorp naast de A4 en biedt de ligplaatshouders alle faciliteiten die van een 

moderne haven verwacht kunnen worden.

De vereniging, opgericht in 1965, heeft de haven de laatste jaren sterk ontwikkeld en is financieel gezond. 

Het verenigingsleven is vitaal en de vooruitzichten zijn eveneens goed.

Vanwege het vertrek van de havenmeester komen wij graag in contact met kandidaten voor die functie.

Het betreft een zelfstandige functie. De havenmeester rapporteert aan de havencommissaris, bij wie de 

dagelijkse leiding van de havenmeester berust.

De havenmeester voert een aantal taken uit in nauwe samenwerking met vrijwilligers. Ook stuurt zij/

hij externe diensten aan en is zij/hij het gezicht van de vereniging naar de leden, leveranciers en andere 

partijen. Het spreekt voor zichzelf dat de kandidaat die wij zoeken communicatief vaardig moet zijn.

De havenmeester is woonachtig op de haven. Een moderne bedrijfswoning maakt deel uit van de 

arbeidsvoorwaarden.

Belangrijke eigenschappen van de kandidaat die wij zoeken zijn technisch en praktisch inzicht. Daarnaast 

verwachten wij van onze nieuwe havenmeester dat hij/zij overweg kan met de computer en de meest 

gangbare programma’s. Orde en netheid worden op de haven met hoofdletters geschreven. De 

kandidaat heeft op dit punt een goed ontwikkeld gevoel. Enig overwicht op anderen is bij de uitoefening 

van de functie een vereiste.

Onze gedachten gaan uit naar een kandidaat die ervaring heeft in de recreatieve sector (camping, 

manege, bungalowpark, jachthaven enz.). Ervaring met vrijwilligers is een pré.

Wij bieden een betrekking met een grote mate van zelfstandigheid in een plezierige omgeving. Wij volgen 

de HISWA CAO voor zover dat het salaris betreft. 

Voor vragen en/of andere opmerkingen kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter, de heer Frans 

van der Meer op telefoonnummer 06-52551361. 

Uw sollicitatie met cv kan opgestuurd worden naar de heer Rien Slingerland op het adres: 

Watersportvereniging Doeshaven, Boomgaardlaan 16, 2351 CR Leiderdorp. Opsturen via de e-mail 

administratie@doeshaven.nl kan uiteraard ook.
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FUNCTIE-EISEN HAVENMEESTER
 

De havenmeester draagt zorg voor het algemeen haventoezicht op basis van het havenreglement en is 

aanspreekpunt voor de leden van de vereniging, leveranciers en anderen. Tijdens het vaarseizoen van 

april tot oktober heeft de havenmeester geen “9 tot 5” mentaliteit.

De havenmeester rapporteert aan de havencommissaris. De havencommissaris is de eerst 

aansprekende leidinggevende en informeert de havenmeester over de genomen bestuursbesluiten en 

de uitvoering van statuten en reglementen.

DE BELANGRIJKSTE RESULTAATVERANTWOORDELIJKHEDEN
 •  Toezicht houden op de haven, terrein en gebouwen en het beheer daarvan

 •  Beheren en onderhouden van gereedschap, machines en apparatuur enz.

 •  Toezicht houden op vuilafvoer, loods, schoonhouden sanitair, groenvoorzieningen enz.

GASTHEERSCHAP
 •  Verlenen van hulp bij het  aanmeren van jachten (indien nodig)

 •  Ontvangst van passanten

 •  Verlenen van service aan de leden

DE HAVENMEESTER HEEFT CONTACTEN MET
 •  De leden w.o. de vrijwilligers en leden van de technische commissie.

 •  Het bestuur in hoofdzaak met de havencommissaris en de voorzitter

 •  Administrateur

 • Leveranciers

 •  Ambtenaren van gemeente en waterschap, brandweer, politie enz.

 • Passanten

LIGPLAATSBEHEER
 •  In overleg met de administrateur maken van een concept indeling

 • Toekennen van ligplaatsen aan passanten en innen liggelden

 • Geven van leiding aan de hijsploeg in verband met de winterberging



HIJSACTIVITEITEN
 •  Het in en uit het waterhalen van de schepen die op de winterberging gaan

 • Transporteren en op de plaats zetten van de schepen.

 • Idem voor de zogenaamde korte berging.

 • In overleg met het bestuur en de technische adviescommissie opstellen en uitvoeren van het 

  onderhouds- en investeringsplan.

DIVERSEN
 • Verkoop van diesel en gas e.d. aan leden en passanten.

Deze omschrijving is zeker niet uitputtend maar geeft een indruk op hoofdlijnen. Uiteindelijk gaat het 

om de algemene gang van zaken op de haven, die uitgevoerd worden op basis van de reglementen en 

statuten, die in te zien zijn op de site van de Watersportvereniging Doeshaven. www.doeshaven.nl
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