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Reglement wachtlijst voor de ligplaatsen in de haven te Gytsjerk
1. Gegadigden voor een ligplaats dienen hun verzoek via internet in bij de secretaris van de Stichting.
Deze verstrekt daartoe een aanvraagformulier op onze site. Als er geen passende ligplaats
beschikbaar is wordt de aanvrager op een wachtlijst geplaatst onder de voorwaarde dat hij/zij bereid
is, tot het moment van toewijzing van een ligplaats, donateur van de Stichting te worden (donatie
minimaal € 5,00 per jaar).
Aanvragers die reeds een ligplaats hebben en willen veranderen komen ook op de wachtlijst te
staan.
2. Op het aanvraagformulier dienen de volgende gegevens juist en volledig te worden ingevuld:
Altijd invullen op het aanvraagformulier:
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon en e-mailadres
Soort boot
Motor
Afmetingen boot: Lengte, breedte (nauwkeurig!) en diepgang in cm
Ligplaatsvoorkeur bij 1e aanvraag
Huidige ligplaats bij aanvraag om verandering
(Door het het verzenden van het formulier verklaart ondergetekende bij 1e aanvraag bereid te zijn
donateur te worden. Dit blijft zo totdat er een ligplaats wordt toegewezen of bij verzoek van de
wachtlijst verwijderd te worden)
Eventueel invullen (niet verplicht):
Naam boot
Bereid als vrijwilliger mee te werken
Opmerkingen
Onjuiste of ontbrekende gegevens maken de aanvraag ongeldig.
3. De datum en tijdstip van aanmelding bepalen de volgorde op de wachtlijst.
4. Gegadigden die op de wachtlijst willen blijven staan moeten donateur zijn van de Stichting. De
kosten daarvan dienen jaarlijks op de bankrekening 2980 23806 (Friesland Bank) van de Stichting
ter bevordering van de Watersport in de Trynwâlden e.o. te Gytsjerk te worden overgemaakt. Bij in
gebreke blijven kan het bestuur de betreffende gegadigde van de wachtlijst afvoeren. Deze krijgt
daarvan bericht.
5. Zodra er een passende plaats vrijkomt beslist het bestuur over de toewijzing en geeft hiervan
bericht aan betreffende gegadigde.
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