
Vacature Havenmeester 
Watersport Vereniging Haringvliet – januari 2019 

UITGANGSSITUATIE 

Door het vertrek van de huidige Havenmeester is het Bestuur op zoek naar kandida-

ten voor deze functie. Gebleken is dat het uitvoeren van de werkzaamheden door 

één persoon als belastend wordt vervaren. Daarom vraagt het Bestuur of er leden 

zijn die de functie in gezamenlijkheid willen uitvoeren. Het liefst zien wij een poule 

per haven. Onderstaand treft u het profiel en de functieomschrijving. 

PROFIEL 

De Havenmeester heeft een representatief voorkomen en beschikt over voldoende 

sociale en communicatieve vaardigheden. Hij/zij: 

• is het gezicht van de vereniging; 

• treedt op als gastheer/gastvrouw; 

• is het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen; 

• houdt een professionele afstand tot de leden en passanten; 

• is betrokken bij de watersport en de vereniging; 

• onderschrijft de doelstellingen zoals verwoord in de statuten en de daaruit voort-

vloeiende reglementen; 

• beschikt over een EHBO- en BHV-diploma; 

• heeft een middelbare opleiding gevolgd; 

• is zelfstandig en kan de wisselende werkzaamheden goed indelen; 

• is bereid om binnen de seizoensgebonden werktijden te functioneren; 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

De Havenmeester heeft de ‘dagelijkse leiding’ over het beheer van de faciliteiten van 

de vereniging en wordt belast met de volgende werkzaamheden: 

• de controle van de havens, inclusief de opstallen en de boten; 

• het toezien op het correct gebruik van de havenfaciliteiten; 

• het signaleren en melden van defecten en milieuovertredingen; 

• de uitvoering van de legionella beheersplannen; 

• het schoonhouden van het terrein en de steigers 

• het organiseren van de afvoer van afvalstromen; 

• het periodiek bijhouden van het elektriciteitsverbruik; 

• het actief beheren van vrije boxen bij afwezigheid van de ligplaatshouder, alsmede 

het muteren van de vrije box in het havenbeheerprogramma en het verwerken 

van de bijbehorende administratie; 

• het toewijzen van ligplaatsen aan (lid)passanten; 

• het innen van liggelden van passanten; 

• het geven van informatie aan (aspirant-)leden en passanten; 

• het verkopen van clubartikelen; 

• het faciliteren van de vergaderingen van het Bestuur en de commissies, indien 

deze gebruik maken van de verenigingsaccommodaties; 

• het ondersteunen van de commissies bij het organiseren van evenementen. 



FUNCTIONEEL OVERLEG 

De Havenmeester legt verantwoording af aan de havencommissarissen van Het Ka-

naal en de Heliushaven. Daarnaast is sprake van functioneel overleg. Hij/zij: 

• heeft collegiaal overleg met de Havencommissies en is als zodanig aanwezig bij 

hun vergaderingen;  

• heeft incidenteel contacten met het Bestuur en andere commissies; 

• is actief betrokken bij de jaarlijkse indeling van de havens; 

• is aanwezig op de Algemene Ledenvergaderingen. 

AANSTELLING 

De Havenmeester heeft een deeltijd aanstelling van 950 uur via een payroll-construc-

tie en werkt voor de vereniging. De werktijden zijn als volgt opgebouwd:  

• week 01 t/m week 13:  2 dagen per week van 3 uur per dag; 

• week 14 t/m week 16:  4 dagen per week van 4 uur per dag; 

• week 17 t/m week 18:  6 dagen per week van 6 uur per dag; 

• week 19 t/m week 21:  4 dagen per week van 4 uur per dag; 

• week 22 t/m week 28:  5 dagen per week van 6 uur per dag; 

• week 29 t/m week 35:  6 dagen per week van 6 uur per dag; 

• week 36 t/m week 42:  4 dagen per week van 4 uur per dag; 

• week 43 t/m week 52:  2 dagen per week van 3 uur per dag. 

Naast deze inzet is er tijd gereserveerd voor het bijwonen van vergaderingen – 24 

uur -, het maken van stormrondes – 20 uur – en overige zaken – 26 uur. 

Door de aard van de functie is het verrichten van werkzaamheden in het weekend 

vanzelfsprekend. 

OVERIGE AFSPRAKEN 

Voor de functie gelden de volgende overige afspraken: 

• de Havenmeester wordt als uitzendkracht aangesteld via een Pay-roll organisatie; 

• de Havenmeester ontvangt maandelijks via het uitzendbureau een vergoeding op 

basis van een opgave van de feitelijk gewerkte uren; 

N.B.: met een maximum per maand, zie voorgaand overzicht. 

• voor het reizen tussen de havens worden nadere afspraken gemaakt; 

• de Havenmeester dient woonachtig te zijn in gemeente Hellevoetsluis; 

• door de aard van de functie is het opnemen van vakantie in de periode van week 

23 t/m week 35 alleen in samenspraak met andere Havenmeesters mogelijk; 

• hoewel het een deeltijdfunctie betreft, dient er altijd afstemming te zijn als er ne-

venfuncties worden betrokken; 

• periodiek heeft het Bestuur overleg met de payroll organisatie om het functione-

ren van de Havenmeester te evalueren; 

• de Havenmeester moet een recente Verklaring omtrent het gedrag (VOG) over-

leggen. 

REACTIES 

Indien u geïnteresseerd bent graag contact opnemen met de voorzitter. 


