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Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging 

met volledige rechtsbevoegdheid: Hengelaarsvereniging 

"Ons Vermaak",   gevestigd te Kampen, na statutenwij-

ziging bij akte op 30 april 2015 verleden voor Mr J.G. 

Haksteen, notaris te Kampen. 
 

 

Naam en zetel -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging draagt de naam: Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak". Zij is gevestigd te 

Kampen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doel -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Het doel van de vereniging is: ----------------------------------------------------------------------------  

a. het bevorderen van hengelsport als recreatie-sport; ----------------------------------------------  

b. het behartigen van de belangen van de sportvissers in het algemeen en in het bijzonder 

van de leden van de vereniging; ---------------------------------------------------------------------  

c. het beschermen en verbeteren van de visstand. ---------------------------------------------------  

Middelen -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging tracht dit doel, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere vereni-

gingen, hetzij door aansluiting bij en in samenwerking met overkoepelende federaties en or-

ganisaties, te bereiken door: -------------------------------------------------------------------------------  

a. het ten behoeve van haar leden kopen, huren of op andere wijze, met of zonder lasten, 

aanvaarden van vis- en looprechten, viswater, terreinen, opstallen en van middelen die de 

beoefening van de hengelsport kunnen bevorderen; ---------------------------------------------  

b. het in en buiten rechte opkomen, voor zover dit de hengelsport betreft, voor de belangen 

van één of meer leden; --------------------------------------------------------------------------------  

c. het tegengaan van misbruik en overtredingen, welke kunnen worden begaan in de door 

haar gepachte wateren en in haar eigendommen en/of op de daaraan grenzende gronden;  

d. te zorgen, dat de belangen van de sportvissers ter kennis worden gebracht van de over-

heid; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

e. het houden van openbare vergaderingen, voordrachten en lezingen; --------------------------  

f. het streven naar een goede wettelijke regeling ter bescherming van de visstand; -----------  

g. te trachten de waterverontreiniging zoveel mogelijk tegen te gaan; ---------------------------  

h. het uitzetten van vissoorten, welke voor de hengelsport belangrijk zijn; ---------------------  

i. alle andere wettige middelen, bevorderlijk tot het in artikel 2 gestelde doel. ----------------  
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Leden en begunstigers -------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging kent naast gewone leden: ereleden, jeugleden en vijfenzestigplus(65+)leden. --  

a. Ereleden zijn leden die als zodanig door de algemene ledenvergadering van de vereni-

ging op voordracht van haar bestuur zijn benoemd. ----------------------------------------------  

b. Jeugdleden zijn de leden die op één januari van het betreffende verenigings- of boekjaar 

jonger zijn dan vijftien jaar. --------------------------------------------------------------------------  

c. Vijfenzestigplus(65+)leden zijn alle leden die in het betreffende verenigings- of boekjaar 

de leeftijd van vijfenzestig jaren of meer bereiken of bereikt hebben. ------------------------  

Een jeugdlidmaatschap gaat over in een gewoon lidmaatschap met ingang van het vereni-

gings- of boekjaar, waarin het betreffende lid de leeftijd van vijftien jaren zal bereiken. -------  

De vereniging kent naast de hiervoor bedoelde leden begunstigers. --------------------------------  

Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich tegenover de vereniging 

verbonden hebben tot het jaarlijks verstrekken van een bijdrage in geld of goederen. -----------  

----------------------- Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------  

1. De aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden bij de beheerder van de leden-

administratie of bij door het bestuur van de vereniging aan te wijzen personen, voor een 

duur van één jaar met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar. ------------------------------  

2. De vereniging kan iedereen als lid weigeren die bij een andere hengelsportvereniging 

ofwel is geroyeerd ofwel op een andere manier niet vrijwillig als lid van die hengelsport-

vereniging is uitgetreden. ----------------------------------------------------------------------------  

Rechten en plichten -----------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De in artikel 4 bedoelde leden en begunstigers hebben het recht: ------------------------------  

 a. deel te nemen aan een algemene ledenvergadering; ----------------------------------------  

 b. gebruik te maken van faciliteiten die aan het lidmaatschap van de vereniging zijn 

verbonden; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 c. deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde wedstrijden. ----------------------  

2. Zij zijn allen verplicht tot: ----------------------------------------------------------------------------  

 a. naleving van de statuten en reglementen van de vereniging; ------------------------------  

 b. opvolgen en uitvoeren van door de algemene ledenvergadering en/of het bestuur van 

de vereniging genomen besluiten. -------------------------------------------------------------  

3. Uitsluitend de leden zijn verplicht tot betaling van contributie. --------------------------------  

Einde van het lidmaatschap -------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door: -----------------------------------------------  

 a. overlijden; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 b. opzegging; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 c. ontzetting uit het lidmaatschap ofwel royement wegens: ----------------------------------  

  1. niet voldoen aan de geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging; -----------   

  2. overtreden van statuten of reglement of handelingen in strijd met de belangen 

van de vereniging. --------------------------------------------------------------------------   
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 Opzegging van het lidmaatschap door een lid moet schriftelijk voor één oktober van een 

verenigingsjaar, tegen het einde van dat verenigingsjaar, geschieden. ------------------------  

2. Royement wegens de bij lid 1 onder c.1 vermelde reden geschiedt door het bestuur op de 

wijze als is geregeld in het huishoudelijk reglement. --------------------------------------------  

3. Royement wegens de bij lid 1 onder c.2. vermelde reden wordt op voorstel van het be-

stuur en/of een lid of leden bij gewone meerderheid van stemmen uitgesproken door het 

bestuur in een bestuursvergadering. ----------------------------------------------------------------  

 Het betreffende lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van 

het royement in beroep te gaan bij de algemene vergadering. ----------------------------------  

 Gedurende deze beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. ---------------  

 De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend 

besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) gedeelte van de 

stemmen. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Het stemrecht in de algemene ledenvergadering komt uitsluitend toe aan de in artikel 4 be-

doelde leden. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bestuur -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit: --------------------------------------------------  

 a. een voorzitter; ------------------------------------------------------------------------------------  

 b. een secretaris; -------------------------------------------------------------------------------------  

 c. een penningmeester; -----------------------------------------------------------------------------  

 die tezamen het dagelijks bestuur vormen alsmede een door de algemene ledenvergade-

ring vast te stellen even aantal van maximaal acht gewone bestuursleden, van wie meer 

dan de helft in de gemeente Kampen woonachtig dient te zijn. --------------------------------  

 Het gehele bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering uit de leden van 

de vereniging. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 De voorzitter wordt in functie gekozen. ------------------------------------------------------------  

 Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van vier jaren. -------------------------------  

2.  Het bestuur is na verkregen toestemming van de algemene ledenvergadering bevoegd 

overeenkomsten aan te gaan tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoe-

deren, dan wel overeenkomsten te sluiten waarbij de vereniging zich als borg of hoofde-

lijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstel-

ling voor een derde verbindt. ------------------------------------------------------------------------  

3.  De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur dan wel drie 

gezamenlijk handelende leden van het bestuur, van wie tenminste twee leden tevens deel 

uitmaken van het dagelijks bestuur. ----------------------------------------------------------------  

4. Bestuursleden kunnen tussentijds door de algemene ledenvergadering uit hun functie 

worden ontheven, een en ander zoals in het huishoudelijk reglement vast te stellen. -------  

Vergaderingen -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Jaarlijks, uiterlijk in de maand mei, wordt een algemene ledenvergadering gehouden, in 
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welke vergadering onder meer aan de orde komen: ----------------------------------------------  

 a. het verslag van de vorige algemene ledenvergadering; -------------------------------------  

 b. behandeling en vaststelling van de jaarstukken over het afgelopen boekjaar, alsmede 

van een financieel overzicht; -------------------------------------------------------------------  

 c. de behandeling en vaststelling van de begroting voor het volgende boekjaar;  ---------  

 d. verkiezing van bestuursleden. ------------------------------------------------------------------  

2. Toegang tot deze algemene ledenvergadering hebben alle leden en begunstigers, als 

hiervoor in artikel 4 bedoeld. ------------------------------------------------------------------------  

 Uitsluitend de leden hebben stemrecht en zijn ieder bevoegd één stem uit te brengen.-----  

 De wijze van regeling van de werkzaamheden en van stemming op de algemene leden-

vergadering wordt nader bij het huishoudelijk reglement geregeld. ---------------------------  

3. Het bestuur en/of zoveel leden als bevoegd zijn tenminste  één/tiende deel van de stem-

men in een algemene ledenvergadering uit te brengen, kunnen zo vaak zij dit nodig ach-

ten een buitengewone ledenvergadering (doen) bijeenroepen. ---------------------------------  

 Het bestuur moet binnen vier weken gehoor geven aan deze oproep en een algemene le-

denvergadering bijeenroepen. De te behandelen punten moeten schriftelijk kenbaar wor-

den gemaakt aan het bestuur. ------------------------------------------------------------------------  

 Geeft het bestuur aan zodanig verzoek geen gehoor dan hebben bedoelde leden het recht 

zelf daartoe over te gaan. -----------------------------------------------------------------------------  

Besluitvorming en stemrecht ------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De besluitvorming in de algemene ledenvergadering geschiedt, tenzij elders in de statuten 

anders vermeld, met gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling ge-

stemd, over personen in de regel schriftelijk. -----------------------------------------------------------  

Commissies --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur kan adviescommissies instellen die belast kunnen worden met de uitvoering en 

uitwerking van bijzondere opdrachten. ------------------------------------------------------------------  

Geldmiddelen ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door contributies, rente, schenkingen 

en alle andere wettige middelen. -------------------------------------------------------------------------  

Boekjaar en jaarstukken -----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar ----------------------------------  

2. Per éénendertig december van ieder jaar worden de boeken van de vereniging afgesloten 

en wordt daaruit de balans en een rekening baten en lasten samengesteld. Het bestuur 

biedt deze stukken aan de algemene ledenvergadering ter vaststelling als hiervoor in arti-

kel 10 lid 1 bedoeld. -----------------------------------------------------------------------------------  

3. De wijze van de controle der jaarstukken wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld. -  

4. De goedkeuring van de stukken door de algemene ledenvergadering strekt tot volledige 

décharge van de leden van het bestuur voor beleid over het betreffende jaar en strekt tot 
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kwijting en décharge aan de penningmeester. -----------------------------------------------------  

Huishoudelijk reglement  ----------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergade-

ring. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Het mag geen bepalingen bevatten die in de strijd zijn met de statuten. ---------------------------  

Aansprakelijkheid-------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor eigen gedragingen indien een derge-

lijke zaak op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad heeft te gelden. ------------------------  

Statutenwijziging -------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering bij be-

sluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde deel van de stemmen. 

Voorstellen tot statutenwijziging kunnen worden gedaan door het bestuur of door ten-

minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende deel van 

de stemmen in de algemene ledenvergadering. ---------------------------------------------------  

2. De oproep tot de algemene vergadering, waarin het voorstel tot statutenwijziging zal 

worden behandeld, moet aan alle leden persoonlijk worden toegezonden, op een termijn 

van tenminste zeven dagen. --------------------------------------------------------------------------  

3. De voorgestelde statutenwijziging ligt voor ieder ter inzage op een door het bestuur vast 

te stellen adres dat in de oproep als bedoeld in lid 2 aan de leden word meegedeeld. ------  

4. De statutenwijziging is pas van kracht vanaf het moment dat de notariële akte van de sta-

tutenwijziging is gepasseerd. ------------------------------------------------------------------------  

Ontbinding ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging kan, behalve in de gevallen in de wet bepaald, slechts worden ontbonden 

door de algemene ledenvergadering bij besluit, genomen met een meerderheid van ten-

minste drie/vierde deel van de stemmen. ----------------------------------------------------------  

 In deze vergadering dient tenminste twee/derde deel van de leden van de vereniging 

aanwezig te zijn. ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. Wanneer niet voldoende leden aanwezig zijn, kan een tweede vergadering, ongeacht het 

aantal aanwezige leden, met een meerderheid van tenminste drie/vierde deel van de uit-

gebrachte stemmen tot ontbinding besluiten. ------------------------------------------------------  

3. De oproep tot de algemene ledenvergadering, waarin het voorstel tot ontbinding zal wor-

den behandeld, moet aan alle leden met vermelding van het voorstel persoonlijk worden 

toegezonden op een termijn van tenminste zeven dagen. ----------------------------------------  

4. Bij ontbinding van de vereniging wordt door de algemene ledenvergadering beschikt 

over de rechten en eigendommen van de vereniging, echter zodanig dat die rechten en 

eigendommen nimmer in particulier bezit van de overblijvende leden kunnen komen. ----  


