
 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HENGELSPORTVERENIGING GROOT WOUDRICHEM 

 

 

Begripsbepalingen 

 

Artikel 1  

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:  

de vereniging: de hengelsportvereniging Groot Woudrichem gevestigd te Woudrichem.  

 

de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 16-09-2014, verleden 

voor notaris J.W.A.M. Bongers te Andel.  

 

het bestuur: het bestuur van de vereniging. 

 

 

Huishoudelijk reglement 

 

Artikel 2 

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin 

onderwerpen worden geregeld waarin door de statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met de 

statuten. 

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van het reglement is het bepaalde in de statuten 

artikel 27 van toepassing. 

 

 

Bestuur, bestuurstaken en commissies 

 

Artikel 3 

1. De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden, openen en sluiten van de vergaderingen en 

tekent met de secretaris en in voorkomend geval ook de penningmeester, alle stukken, alsmede 

de goedgekeurde notulen. 

2. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie van de vereniging. Hij voert het 

secretariaat en is correspondentieadres van de vereniging. 

3. De penningmeester is verantwoordelijk voor alle middelen welke het eigendom van de vereniging 

zijn. Hij is verplicht om op eerste aanvrage van het bestuur volledige inzage te verstrekken in de 

onder zijn berusting zijnde boeken en bescheiden van de vereniging.  

4. De ledenadministrateur houdt nauwgezet de ledenadministratie bij. 

5. Uit oogpunt van doelmatigheid kan het voorkomen dat bepaalde taken tijdelijk worden 

overgedragen aan een ander bestuurslid dan de eerst verantwoordelijke. In voorkomend geval 

wordt dit schriftelijk vastgelegd. De verantwoordelijkheid voor deze taken wordt echter nimmer 

overgedragen. 

6. De penningmeester of de in zijn naam optredende bestuurder zal niet meer dan € 500.00 kasgeld 

in zijn beheer hebben. 

7. Uitsluitend het bestuur, of de schriftelijk door het bestuur gedelegeerde(n), zal/zullen de 

vereniging vertegenwoordigen in haar overleg met lokale, gemeentelijke, provinciale of landelijke 

bestuurders, waterschappen, instellingen, organisaties enzovoorts. E.e.a. met in achtneming van 

het bepaalde in de statuten. 

8. De commissies dienen, voor zover niet strijdig met de taak van de commissie, minimaal 1 

bestuurslid in zich te hebben. 

 

 

Contributiebetaling  

 

Artikel 4  

1. De jaarlijkse contributie moet door een lid of jeugdlid bij vooruitbetaling op een door het bestuur 

te bepalen moment en wijze worden voldaan.  

2. Bij de aanvang van het (jeugd)lidmaatschap is het (jeugd)lid per direct de jaarcontributie 

verhoogd met inschrijfgeld verschuldigd.  



3. Indien de contributie niet tijdig is betaald, kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. De 

contributie voor het komende verenigingsjaar die niet tijdig is voldaan kan worden verhoogd met 

een door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten. 

4. Het bestuur is gemachtigd om contributieverhogingen alsmede aanpassingen van het inschrijfgeld  

door te voeren na goedkeur door de algemene ledenvergadering. 

5. Een nieuw lid is inschrijfgeld verschuldigd. 

6. Een lid dat zijn contributie (nog) niet heeft voldaan heeft geen stemrecht en kan geen gebruik 

maken van de voordelen rechtens lidmaatschap. 

 

 

Overtredingen 

 

Artikel 5 

De overtredingen zoals bedoeld in de statuten bestaan uit: 

1. het niet nakomen van de bepalingen die zijn vastgelegd in de Visserijwet 1963 en de daarop 

gebaseerde overheidsvoorschriften alsmede het niet nakomen van de voorwaarden van door 

de vereniging of een overkoepelende organisatie uitgereikte schriftelijke toestemming(en); 

2. het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis; 

3. het gebruik van verboden vis- of vangtuigen dan wel vistuigen waarvoor betrokkene geen 

schriftelijke toestemming heeft; 

4. het vissen op onsportieve wijze; 

5. het zich schuldig maken aan dierenkwelling; 

6. het vissen zonder schriftelijke toestemming en/of meewerken aan of gelegenheid geven tot 

vissen zonder schriftelijke toestemming in wateren waarvan de vereniging het visrecht heeft 

dan wel water waarvoor de vereniging een machtiging heeft; 

7. het hinderen, beledigen en bedreigen van hengelsportcontroleurs en het niet meewerken 

aan controle door hengelsportcontroleurs of opsporingsambtenaren; 

8. onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de vereniging 

worden geschaad. 

9. Het niet tijdig vrijmaken van een wedstrijdparcours. 

10. Behulpzaam te zijn bij een der hierboven genoemde overtreding, wanneer deze door een ander 

worden begaan. 

 

 

Controleurs 

 

Artikel 6 

1. De vereniging kan verenigingscontroleurs voor de eigen wateren aanstellen. 

2. De controleurs dienen zich te kunnen legitimeren als controleurs middels de controleurpas, 

voorzien van minimaal naam en pasfoto, geldigheidsduur en verenigingsstempel/logo. 

3. Een controleur levert op verzoek van het bestuur de controleurpas weer in. 

4. De controleurs hebben als taak de orde, veiligheid alsmede de naleving van de regels te 

bevorderen, voor zover dit direct gerelateerd is aan de hengelsport in of bij de eigen wateren. 

5. Alle handelingen ter controle of correctie hebben de status van een verzoek. Politie of NVWA 

kunnen ingeschakeld worden indien een verzoek niet wordt opgevolgd. 

 

 

Commissie ter behandeling van overtredingen 

 

Artikel 7 

1. De commissie ter behandeling van overtredingen bestaat uit een oneven aantal leden, te 

weten 1 bestuurslid en 2 leden en 2 plaatsvervangende leden. De leden en plaatsvervangende 

leden van de commissie worden benoemd door het bestuur. Een plaatsvervangend lid treedt in alle 

rechten en plichten van het lid dat hij vervangt. 

2. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan. 

3. Telkens wanneer door het bestuur van de vereniging een lid of een plaatsvervangend lid 

moet worden benoemd geeft het bestuur van de vereniging hiervan kennis aan de leden van de 

vereniging op één of meer van de hierna genoemde manieren: publicatie in het verenigingsblad 

of een ander blad of op de website van de vereniging of op enige andere geschikte 

wijze. Binnen 4 weken na deze kennisgeving(en) kan op een gezamenlijk voorstel van minimaal 

15 leden een kandidaat worden voorgesteld voor de benoeming tot lid of plaatsvervangend lid. 



Het bestuur kan dit voorstel mits dit gemotiveerd gebeurt, terzijde schuiven. 

4. De taak van de commissie bestaat uit het behandelen van door het bestuur aan de 

commissie voorgelegde kwesties met betrekking tot (vermeende) overtredingen door 

(jeugd)leden van de vereniging alsmede het uitbrengen van een gemotiveerd advies aan het 

bestuur met betrekking tot deze (veronderstelde) overtredingen. 

5. De commissie adviseert het bestuur waarna het bestuur beslist. De commissie kan het bestuur de 

volgende sancties adviseren: 

- het geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing; 

- ontzetting uit het lidmaatschap (royement). 

6. De commissie brengt geen advies uit zonder dat zij het betrokken lid – en bij een jeugdlid, 

diens wettelijk vertegenwoordiger – heeft gehoord althans in de gelegenheid heeft gesteld om 

te worden gehoord. 

7. Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken na de melding van de vermeende 

overtreding brengt de commissie overeenkomstig het voorgaande lid, advies uit aan het bestuur. 

Leden van de commissie die rechtstreeks of zijdelings bij de (vermeende) overtreding (kunnen) 

zijn betrokken nemen geen deel aan de behandeling en worden vervangen door hun 

plaatsvervanger(s). Elk advies wordt genomen door de voltallige commissie. Bij verhindering aan 

de commissievergadering deel te nemen, wordt een lid vervangen door diens plaatsvervanger. 

8. De voorzitter van de commissie of bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger stelt in 

overleg met de overige commissieleden de datum vast voor de behandeling van de overtreding 

en leidt de vergadering. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. 

9. De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle documenten die op de (vermeende) 

overtreding betrekking hebben en betrokkenen en getuigen om inlichtingen te vragen. De 

commissieleden zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen hen uit hoofde van 

hun functie bekend is geworden. 

10. De commissie motiveert haar advies dat wordt ondertekend door de voorzitter dan 

wel diens plaatsvervanger en de secretaris dan wel diens plaatsvervanger. Het advies vermeldt 

de namen van de overige leden van de commissie die aan de adviesvorming deelnamen. De 

commissie besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of plaatsvervangend lid heeft 

één stem. 

11. Tegen het advies van de commissie staat geen bezwaar of beroep open.  

12. Het besluit van het bestuur wordt schriftelijk aan het betrokkene lid of aan de wettelijk 

vertegenwoordiger(s) van het betrokken jeugdlid medegedeeld. 

 

 

Commissie water- en visstandbeheer “eigen wateren” 

 

Artikel 8 

1. De commissie water- en visstandbeheer bestaat uit minimaal 1, maximaal 3 leden. De commissie 

wordt geleid door een bestuurslid. De commissie water- en visstandbeheer adviseert het bestuur 

met betrekking tot het visserijkundig beheer van de wateren waarvan de vereniging het visrecht 

heeft. De commissie zal daartoe zoveel mogelijk gegevens (laten) verzamelen betreffende de 

waterkwaliteit, de visstand, de bevisbaarheid en overige relevante onderwerpen inzake de voor de 

vereniging van belang zijnde wateren. 

2. De commissie rapporteert periodiek maar tenminste eenmaal per jaar haar bevindingen aan 

het bestuur. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur. 

3. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te 

nemen wanneer tenminste drie commissieleden ter vergadering aanwezig zijn. Besluiten 

worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen en in adviserende zin voorgelegd aan 

het bestuur. Elk lid van de commissie heeft één stem. De commissie kan zich laten bijstaan door 

deskundigen. 

4. De commissie neemt op verzoek deel aan de beheerscommissie van de overkoepelende 

organisatie(s). 

 

 

  



 

Wedstrijdcommissie 

 

Artikel 9 

1. Er zijn twee wedstrijdcommissies binnen de vereniging zijnde één voor de witvis en één voor de 

karper. Deze bestaan beide uit tenminste drie leden. 

2. De wedstrijdcommissie bestaat uit tenminste 3 leden. De commissie wordt geleid door een 

bestuurslid.  

3. De commissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur wedstrijden te (laten) organiseren. 

De bijzonderheden van een wedstrijd, waaronder het bepalen van plaats en datum worden 

vastgesteld in overleg met het bestuur. De commissie stelt kan een wedstrijdreglement opstellen 

wat zij ter goedkeuring voorlegt aan het bestuur. Het wedstrijdreglement mag geen bepalingen 

bevatten die in strijd zijn met landelijke of federatieve wedstrijdreglementen. Voor het doen van 

uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur. 

4. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te 

nemen wanneer tenminste drie commissieleden ter vergadering aanwezig zijn. Besluit worden 

genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. 

De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen. 

 

 

Wedstrijden 

 

Artikel 10 

1. De leden zijn gerechtigd deel te nemen aan de door de vereniging uitgeschreven wedstrijden, met 

dien verstande dat aan de jeugdwedstrijden uitsluitend door jeugdleden deelgenomen mag 

worden.  

2. Het wedstrijdrooster wordt jaarlijks tijdig aan de leden bekend gesteld. Onvoorziene 

omstandigheden kunnen de wedstrijdcommissie of het bestuur ertoe doen besluiten het 

wedstrijdrooster aan te passen. 

3. Detailregelingen met betrekking tot de wedstrijden zijn uitgewerkt in het wedstrijdreglement. 

 

 

 

Vastgesteld door de ledenvergadering in de vergadering gehouden te Almkerk op 30-01-2015. 

 

 


