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Ligplaatstoewijzing 2021 – versie dd. 28 februari 2021 
 
De verenigingshaven van wvijburg telt momenteel 117 vaste ligplaatsen. De ligplaatsen worden 
jaarlijks in de maand oktober toegewezen aan leden die zich hebben aangemeld op de wachtlijst . De 
plaatsen worden toegewezen volgens de procedure die is beschreven in het huishoudelijk reglement 
dat is te vinden op https://wvijburg.nl/bestanden/huishoudelijk-reglement-wvijburg.pdf  
 

Boxmaat Ligplaatsen Wachtlijst 10-2020 

0 - 6 m 22 16 

6 - 8 m 46 28 

6 – 8.5 m 4 17 

8  -10 m 31 45 

10-12 m 14 27 

 
Belangrijke variabelen in het toewijzingsbeleid en daarmee hoe lang het duurt voordat een lid een 
ligplaats aangeboden krijgt zijn;  
 

• het aantal ligplaats opzeggingen per kalenderjaar 

• het aantal ligplaatshouders dat intern door wil schuiven in de haven (grotere/kleinere box)   

• het aantal leden dat een aangeboden ligplaats niet af wil nemen na aanbieding 
 
Hoewel de toewijzingsprocedure duidelijk is omschreven is de voorspelbaarheid van de uitkomst 
gering. Onderstaande gegevens maken duidelijk dat in weerwil van de lange wachtlijst er leden zijn 
die een ligplaats toegewezen krijgen na slecht enkele maanden op de wachtlijst gestaan te hebben. 
 

Vrijgekomen ligplaatsen 
In onderstaand overzicht zijn de vrijgekomen ligplaatsen voor het seizoen 2021 te vinden. Eind 2020 
zijn 20 ligplaatsen vrijgekomen door opzegging van de ligplaats (14) en het verzoek tot interne 
verhuizing naar een andere boxmaat (6). Netto zijn er dus 14 ligplaatsen beschikbaar gekomen voor 
leden op de wachtlijst die nog niet in bezit waren van een ligplaats. 
 

Boxmaat Opzeggingen Verhuizing Totaal 

0 - 6 m 3 1 4 

6 - 8 m 4 4 8 

6 - 8.5 m 1 0 1 

8  -10 m 5 1 6 

10-12 m 1 0 1 

 14 6 20 

 

Toewijzing 
Onderstaande tabel toont per boxmaat hoeveel leden op de wachtlijst een aanbod hebben gekregen 

en hoeveel leden dit aanbod hebben afgeslagen.  Bij verhuizing is aangegeven hoeveel 

ligplaatshouders een nieuwe plek als gevolg van een interne verhuizing hebben gekregen. De kolom 

recentste inschrijfdatum geeft de inschrijfdatum weer van het lid dat het kortste op de wachtlijst 

heeft gestaan ten tijde van acceptatie van een ligplaats. In het geval van toewijzing door verhuizing 

is de inschrijfdatum niet van toepassing want het desbetreffende lid staat bovenaan de wachtlijst. 

Boxmaat Vrijgekomen Aangeboden Afwijzing Verhuizing Recentste inschrijfdatum  

0 - 6 m 4 10 6 1 2020-04-14 

6 - 8 m 8 27 19 0 2020-09-17 

6 - 8.5 m 1 18 17 0 2020-05-20 

8  -10 m 6 24 18 4 2019-10-06 

10-12 m 1 1 0 1 n.v.t. 

 20 80 60 6  
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