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HUISHOUDELIJK REGLEMENT HSV “V.I.N.”  

LIDMAATSCHAP  

ARTIKEL 1  

Het lidmaatschap voor nieuwe (junior-)leden wordt, behoudens goedkeuring door het bestuur, 

verkregen na het invullen van het inschrijfformulier, betaling van het inschrijfgeld en de contributie. 

Met het opgeven van een e-mail adres stemt een (junior-)lid schriftelijk in met feit dat mededelingen 

en oproepingen langs elektronische weg aan hem mogen worden bekend gemaakt.  

ARTIKEL 2  

De hoogte van het inschrijfgeld en de contributie wordt vastgesteld door het bestuur.  

ARTIKEL 3  

Verlenging van het lidmaatschap wordt automatisch verleend indien het lid uiterlijk op 31 december zijn 

contributie voor het nieuwe jaar heeft betaald. Heeft dit niet plaatsgevonden dan is opnieuw artikel 1 

van toepassing.  

ARTIKEL 4  

Vissen zonder lidmaatschap is alleen toegestaan met een geldige dagvergunning.  

BESTUUR  

ARTIKEL 5  

Het bestuur vergadert zo dikwijls als nodig. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid 

van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongetekende briefjes 

gestemd. Met toestemming van de vergadering kan over personen ook mondeling worden gestemd.  

ARTIKEL 6  

Het bestuurslid dat is belast met de ledenadministratie houdt een lijst bij van alle aangesloten leden 

en stelt de secretaris en/of de penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis van wijzigingen.  

ARTIKEL 7  

De penningmeester beheert de geldmiddelen en ondertekent mede de lidmaatschapskaarten. Hij is 

verplicht, zodra de kasmiddelen meer dan €1.000 bedragen het meerdere te deponeren op een 

bankrekening van de vereniging. Alleen in overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken.  

Artikel 8  

Bij vacatures worden kandidaten door het bestuur vooraf getoetst op hun geschiktheid om een, al dan 

niet specifieke bestuursfunctie uit te oefenen en draaien vervolgens een jaar mee bij wijze van 

wederzijdse proef. Bij een positieve uitkomst wordt de kandidaat voorgesteld aan de algemene 

ledenvergadering die over de toetreding beslist. Kandidaten dienen bij hun aanmelding tenminste een 

jaar lid te zijn van de vereniging. Zij kunnen zich aanmelden bij het bestuur, worden aangezocht door 

het bestuur of worden voorgedragen door de algemene vergadering.  
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  

ARTIKEL 9  

De algemene ledenvergaderingen worden tenminste drie weken van te voren schriftelijk aan de leden 

bekend gemaakt met opgave van de te behandelen agendapunten, behoudens het bepaalde in artikel 

11.  

ARTIKEL 10  

Behoudens het bepaalde in artikel 14 van de statuten dient aan de uitnodiging te worden toegevoegd: 

a.      Een begroting voor het komende jaar met toelichting.  

b. De lokatie(s) waar niet meegezonden stukken kunnen worden afgehaald of ingezien.  

ARTIKEL 11  

Ieder lid heeft het recht voorstellen op de agenda van de vergadering te doen plaatsen. De voorstellen 

moeten uiterlijk twee weken voor de datum van de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn 

ingediend. Het bestuur heeft het recht de plaatsing van een voorstel uit te stellen tot de eerstvolgende 

bestuursvergadering.  

ARTIKEL 12  

Leden van de kascommissie worden benoemd voor de duur  van twee jaar. Zij vervullen tevens de 

functie van lid van de continuïteitscommissie als bedoeld in artikel 10, lid 7 van de statuten.  

ARTIKEL 13  

De voorzitter kan een spreker het woord ontnemen indien deze buiten de orde gaat. Hij is gerechtigd 

een lid dat de orde van de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. 

Hij kan de vergadering schorsen en na overleg met het bestuur verdagen.  

RECHTEN EN PLICHTEN AAN HET VISWATER VAN LEDEN EN VERGUNNINGHOUDERS  

ARTIKEL 14  

Leden en vergunninghouders hebben het recht te vissen vanaf 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na 

zonsondergang. Nachtvissen is niet toegestaan.  

ARTIKEL 15  

Gevist mag worden op alle soorten vis met 2 hengels.  

ARTIKEL 16  

Iedereen is verplicht:  

  a. de controleur op diens verzoek de vergunning te tonen. Controleurs hebben het recht 

bij overtreding van het reglement de jaar- of dagvergunning in te nemen, 

b.      een schepnet van voldoende grootte bij zich te hebben, (karper/feeder min. 80cm/30inch) en 

      (witvis min. 55cm/22inch), 

c. een onthaakmat te hebben klaarliggen,  

d. vissers op karper moeten een flesje CarpCare hebben om verwondingen te behandelen,  

e. zich zodanig te gedragen dat niemand overlast van zijn aanwezigheid ondervindt,  

f. zijn visplaats schoon achter te laten.  

ARTIKEL 17 Het 

is verboden:  

a. te vissen met levende aasvis en drijvend aas, bijv. broodkorst,  

b. te vissen met aardappel of aardappelproducten,  
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c. te vissen met meer dan één haak aan de lijn,  

d. te vissen met gevlochten lijn, onderlijnen uitgezonderd,  

e. te voeren met meer dan 75 boilies en/of met meer dan 250 gram droogvoer,  

f. voerboten te gebruiken,  

g. leefnetten te gebruiken,  

h. vis mee te nemen,  

i. dode vissen te deponeren in de vuilnisbakken,  

j. te vissen tussen de waterplanten en op paaiplekken,  

k. schade toe te brengen aan het viswater, de oevers en omgeving van het viswater,  

l. de visplaats te verlaten terwijl men nog een vislijn in het water heeft liggen,  

m. vliegvissen is niet toegestaan,  

n. te vissen met kunstaas van 1 maart tot 1 juni; gesloten snoektijd.  

ARTIKEL 18 

Aanbevolen wordt:  

a. kies voor loodvrije alternatieven,  

b. gebruik een haak zonder weerhaak of een microbarb,  

c. gebruik op de werphengel een vrij lood systeem,  

AANSPRAKELIJKHEID  

ARTIKEL 19  

De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid voor 

ongevallen van welke aard ook aan een of meerdere leden of vergunninghouders overkomen of voor 

schade aan eigendommen door diefstal, beschadiging of op enige andere wijze.  

SLOTBEPALING  

ARTIKEL 20  

Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.  

Goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 18 september 2022. 


