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Terminologie. 

Artikel.  1. 
                              

 

In het huishoudelijk reglement wordt, tenzij anders vermeld, aan de navolgende woorden en 

termen de hieronder aangegeven betekenis gehecht. 

 

Hengelaars vereniging: de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging genaamd: Hengelaars 

vereniging “Ons vermaak” Zij is gevestigd te Kampen.  

Statuten: De statuten van de vereniging. 

Huishoudelijk Reglement: het huishoudelijk reglement van de vereniging. 

Lid: Een lid van de vereniging. 

Ledenvergadering: Alle vergaderingen {waaronder de algemene leden vergadering} van de 

leden van de vereniging  

 

 

Het bestaan der vereniging. 

Artikel.  2. 

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

a) Ereleden zijn leden die als zodanig door de algemene ledenvergadering van de 

vereniging op voordracht van haar bestuur zijn benoemd. 

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

jonger zijn dan 15 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 

verenigings-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. 

 

 

Lidmaatschap.                             

     Artikel. 3. 

                 
Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat het desbetreffende verzoek is ingewilligd. 

Bij het toetreden als lid is contributie verschuldigd over het gehele verenigingsjaar 
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Artikel.  4. 
 

Het lidmaatschap eindigt zoals omschreven in artikel 7 van de statuten. 

Royement ingevolge artikel 7 lid 1onder c.1. geschiedt door het bestuur.  

Bij overtreding als gevolg van artikel 7 lid 1 onder c.2. kan door schorsing van het bestuur 

worden overgegaan. 

Alvorens tot royement over te gaan heeft de betrokkene het recht door het bestuur te worden 

gehoord. 

 

Artikel.  5. 
 

Personen kunnen vergunningen verkrijgen, voor een door het bestuur vast te stellen bedrag. 

Deze zijn verkrijgbaar via internet en bij, door het bestuur aan te wijzen verkoopadressen. 

Vergunninghouders moeten de bepalingen, beschreven op de bijsluiter van de jaarvergunning 

opvolgen. Bij overtreding kan de vergunning terstond worden ingenomen. 

 

 

Artikel.  6. 
 

Bij het toetreding als lid is éénmalig inschrijfgeld verschuldigd, in deze vast te stellen door het 

dagelijks bestuur . 

 

 

Contributies. 

Artikel. 7. 
                                

Een extra contributieverhoging voor het lidmaatschap wordt jaarlijks vastgesteld door de 

algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Het bestuur is gemachtigd de 

contributies zonder toestemming van de algemene ledenvergadering met het C.B.S. 

indexcijfer te verhogen. 

 

 

 

Rechten en Plichten. 

Artikel. 8.  
                      

De leden zijn verplicht om aan het viswater hulp te bieden.  

Elk lid geeft bij verhuizing  dit schriftelijk door, aan de beheerder van de ledenadministratie. 

Bij het toetreding als lid wordt deze altijd op de hoogte gesteld van alle geldende en van 

toepassing zijnde gebod en verbodsbepalingen. 

 

Het Bestuur.  

Artikel 9. 

 
De samenstelling van het bestuur is in artikel 9 van de statuten geregeld. De behandeling 

en de afdoening van de dagelijkse zaken geschieden door het dagelijks bestuur. 
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Artikel 10. 

 
Na het verstrijken van het bestuurstermijn van 4 jaar treden bestuursleden af.  

De aftredende bestuursleden zijn gelijk herkiesbaar. De voorzitter en secretaris treden 

nimmer gelijktijdig af. Bij tussentijdse vacatures wordt daarin tijdens de eerst volgende 

algemene ledenvergadering voorzien. 

Kandidaten bestuursleden kunnen zowel door het bestuur, als door de leden gesteld 

worden, mits voor de aanvang van de vergadering en onder overlegging van een 

bereidverklaring van de betrokkene. De voorzitter wordt in functie door de algemene 

ledenvergadering gekozen. 

 

 

Artikel 11. 
 

De taak van het bestuur is in het bijzonder: 

a. De controle op naleving van de statuten, reglementen en verenigingsbepalingen. 

b. het vertegenwoordigen van de vereniging, bij overleg met overkoepelende 

lichamen en/of organen, voor zover dit in het belang is van de vereniging. 

c. het vaststellen van de datum  van de algemene ledenvergadering en het bepalen 

van de agenda. 

 

Vergaderen.                                  

Artikel. 12. 
 

Leden van het bestuur kunnen door de algemene ledenvergadering uit hun functie worden 

gezet. Een gemotiveerd voorstel hiertoe kan gedaan worden door tenminste drie leden en 

is aangenomen wanneer de meerderheid van de algemene ledenvergadering hiermee 

instemt. 

Een dergelijk voorstel kan alleen worden gedaan om één-zelfde reden, als waarom 

volgens dit huishoudelijk  reglement een lid van de vereniging kan worden geschorst of 

geroyeerd. 

Uit hun functie gezette bestuursleden verliezen hun recht deel te nemen aan vergaderingen 

van het bestuur c.q. de commissies waarin zij eventueel als bestuurslid waren gekozen. 

 

 

Artikel. 13. 

 

De vergaderingen worden onderscheiden in: 

a. Dagelijks Bestuur vergaderingen 

b. Bestuursvergaderingen 

c. Gewone algemene ledenvergaderingen 

d. buitengewone  algemene ledenvergadering 
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Artikel. 14. 
 

Een buitengewone ledenvergadering wordt uitgeschreven door het bestuur op eigen initiatief, 

dan wel op verzoek van tenminste 1/10 deel van alle leden. Dit verzoek dient schriftelijk te 

worden ingediend.  Het bestuur is verplicht hieraan binnen 4 weken gehoor te geven. Geeft 

het bestuur, aan zodanig verzoek geen gevolg dan hebben bedoelde leden het recht, daartoe 

zelf over te gaan.  

 

Artikel. 15. 
 

In de bestuursvergadering voorafgaand aan de algemene ledenvergadering wordt door de 

secretaris en penningmeester verslag uitgebracht over het afgelopen boekjaar. Een 

kascommissie van twee leden wordt aangewezen tot het nazien van de jaarstukken van de  

penningmeester. Deze kascommissie brengt in de eerst volgende algemene ledenvergadering 

verslag uit.  

 

Artikel. 16. 
 

In de vergadering wordt behalve door de voorzitter, het woord gevoerd door de leden, evenals 

met toestemming van de voorzitter van de vereniging door anderen. 

Besluiten worden genomen en verkiezingen geschieden. Bij volstrekte meerderheid van 

stemmen, tenzij dit in de statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald.  

 

Stemmen. 

Artikel 17. 

 
Stemmen over personen geschiedt met gesloten briefjes, tenzij anders in de vergadering is bepaald. 

Het toetreden van bestuursleden geschiedt bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

Ongeldig zijn, blanco of ondertekende stembriefjes. Wordt bij de eerste stemming geen beslissing 

verkregen, dan vindt er een herstemming plaats tussen de personen, die de meeste stemmen op zich 

hebben verenigd. 

Wordt bij deze herstemming geen beslissing verkregen, dan beslist het lot. 

 

 

Artikel 18. 

 
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bestuur het noodzakelijk acht, dat dit schriftelijk 

geschiedt. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige 

stemmen. Staken de stemmen over zaken de vereniging betreffende, dan beslist het bestuur. 

 

Geldelijk Beheer. 

Artikel 19. 

 
Op voordracht van het bestuur wordt een commissie van 2 leden aangewezen tot het nazien der 

rekeningen van de penningmeester, tevens wordt een reservelid toegevoegd. Deze commissie 

brengt in de eerst volgende algemene ledenvergadering verslag uit. Elk jaar is één van de 

commissieleden aftredend en wordt opgevolgd door het toegevoegde reservelid.     
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Artikel. 20. 
 

De jaarlijks op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering vast te stellen 

contributie, dient door alle daartoe verplichte belanghebbenden te worden voldaan. 

Artikel 21. 
 

a. De gelden der vereniging moeten zoveel mogelijk rentedragend uitgezet worden 

b. Controle op gelden uitgeoefend door de jaarlijks te kiezen kascommissie. 

 

Artikel. 22. 
 

a. Aan leden van het bestuur van de vereniging  wordt een bedrag per jaar verstrekt met een 

max. vastgesteld bij wet.  

b. Gemaakte onkosten in het belang van de vereniging, anders dan onder a. genoemd, kunnen 

worden gedeclareerd. 

 

 

Controles. 

Artikel. 23. 
                               

a. De controle op en aan het viswater vallende onder het beheer van de vereniging, wordt 

opgedragen aan personen, die de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt. Zij dienen  in het 

bezit te zijn van een door het bestuur uitgegeven legitimatiekaart. 

b. De controle omvat naleving van de bepalingen van de Visserij-Wet en de bepalingen 

van de door of namens de vereniging uitgegeven vergunningen, statuten, reglementen 

of andere publicaties. 

c. De controle op de naleving van statuten, reglementen en de bepalingen vindt mede 

plaats door de bestuursleden van de vereniging. 

d. De controleurs zijn verplicht om zich bij controle behoorlijk te legitimeren. 

e. Houders van vergunningen zijn verplicht deze vergunningen aan de controleur te 

overhandigen. Lidmaatschapbewijzen en vergunningen blijven eigendom van de 

vereniging en kunnen door de controleur in beslag worden genomen. 

f. De controleurs zijn verplicht bij het constateren van een overtreding, het lid hier op attent te 

maken. Indien er rapport wordt op gemaakt moet dit  ter plaatse aan overtreder worden 

medegedeeld. De controleurs zijn gehouden om van de geconstateerde overtredingen  

rapport uit te brengen, aan de secretaris van de vereniging.  

g. Bij besluit van het bestuur kunnen bezoldigde controleurs worden aangesteld. 

h. Niet bezoldigde controleurs ontvangen, zonodig van de penningmeester van de vereniging 

tegen overlegging van de nodige bewijsstukken, een onkostenvergoeding. 
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Overtredingen. 

Artikel 24. 
 

Overtredingen van dit reglement worden onderscheiden in: 

 

a. het niet nakomen van de bepalingen vastgelegd in de; visserijwet, de statuten, de 

reglementen, door de vereniging uitgereikte vergunningen, en/of schriftelijk een 

schriftelijke mededeling welke via een orgaan of op een andere wijze ter kennisgeving aan 

de leden moet worden gebracht. Dit alles voor een ieder, en welk geval het aangaat. 

b. het kopen, te koop aanbieden of verkopen van in verenigingswater gevangen vis, het 

verslepen c.q. verplaatsen van vis naar ander water dan het water waar de vis is in gevangen! 
c. het gebruik van vangmiddelen, waarvan de toepassing volgens de wet verboden is of 

waarvoor geen vergunning wordt verstrekt. 

d. het vissen op onsportieve wijze 

e. het vissen zonder vergunning en/of medewerken aan/of gelegenheid geven tot vissen zonder 

vergunning in de door vereniging geëxploiteerde viswateren. 

f. Het hinderen, beledigen of bedreigen van (de in artikel 23 van het huishoudelijk 

reglement genoemde) controleurs. 

g. Onbehoorlijk gedrag en /of het plegen van handelingen die in strijd zijn met de 

belangen van de vereniging 

 

   

Slotbepalingen. 

Artikel. 25. 
                                 

Het huishoudelijk reglement kan op voorstel van het bestuur bij meerderheid van stemmen worden 

gewijzigd. Leden hebben het recht wijzigingsvoorstellen bij het bestuur in te dienen 

 

                 

Artikel. 26. 
 

Alle geschillen, waarin bij vorenstaande artikelen niet is voorzien, worden overgelaten aan de 

beslissing van het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de Algemene 

ledenvergadering. 

Elk lid is verplicht zich de Statuten en Reglement in te zien hetzij via: de internetsite van 

“Ons vermaak” Kampen, het secretariaat en/of de verkooppunten.  


