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Lidmaatschap
Art. 1
Toetreden tot de vereniging kan op elk
gewenst moment. Zij, die als lid worden
ingeschreven, zijn contributie verschuldigd voor
het lopende kalenderjaar. Indien vóór 1oktober
van het lopende kalenderjaar geen opzegging
heeft plaatsgevonden wordt het lidmaatschap
stilzwijgend met een jaar verlengd.
Art. 2
Bij toetreding tot de vereniging
ontvangt het lid, nadat de contributie is voldaan,
de vergunning als bedoeld in Art. 21 van de
Visserijwet. Tevens wordt het Huishoudelijk
Reglement verstrekt. De dubbele afdracht kan via
sportvisserijnederland.nl worden
teruggevorderd.

Art. 5
Royementen en schorsingen volgens
Art. 7 lid 1 sub C en D en Art. 8 van de Statuten
worden uitgesproken door het bestuur, dat
hiervan kennis geeft aan de leden in een
Algemene Ledenvergadering.
Art. 6
Voor geschorste en/of geroyeerde leden
vervallen alle rechten, welke uit het lidmaatschap
voortspruiten, behalve het recht van beroep om
zich in de Algemene Ledenvergadering te
verdedigen tegen een schorsing en/of royement
volgens Art. 7 lid 2 en lid 8 van de Statuten.
Bestuur

Art. 3
Jeugdleden zijn leden die in het
lopende jaar niet ouder zijn dan 13 jaar. Seniorlid
is men wanneer men in het lopende jaar de
leeftijd van 14 jaar bereikt.

Art. 7
Het bestuur bestaat uit een voorzitter,
een secretaris, een penningmeester en twee of
meer commissarissen, gekozen als omschreven in
Art.10 lid 1 van de Statuten. De voorzitter wordt
door de Algemene Ledenvergadering gekozen.
De functies van de overige bestuursleden worden
door het bestuur vastgesteld.

Art. 4
Het hengelrecht aan de leden wordt
slechts toegestaan in de op de vergunning
vermelde wateren. Alle leden vissen op eigen
verantwoording.

Art. 8
Bestuursleden kunnen op voorstel van
het bestuur uit hun functie worden ontzet, dit
echter niet voordat zij zich hebben kunnen
verantwoorden. Bestuursleden, die handelen in

strijd met de Statuten, Reglementen of
verenigingsbelangen, kunnen door het bestuur, in
afwachting van een beslissing omtrent hun
ontzetting, worden geschorst. De voorzitter kan
op voorstel van het bestuur of de leden door een
daartoe bijeen geroepen Algemene
Ledenvergadering uit zijn functie worden ontzet,
dit echter niet voordat hij zich heeft kunnen
verantwoorden.
Art. 9
De werkzaamheden van het bestuur:
A.
De voorzitter is belast met de leiding
van de bestuurs- en Algemene
Ledenvergaderingen. Hij zorgt voor de naleving
van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Hij heeft toegang tot commissievergaderingen in
zijn functie als bestuursvertegenwoordiger.
B.
De secretaris voert correspondentie,
beheert het archief dat alle op de vereniging
betrekking hebbende bescheiden bevat en houdt
afschrift van alle uitgaande. In het jaarverslag
brengt hij rapport uit over de stand van zaken
binnen de vereniging over het afgelopen jaar.
C.
De penningmeester houdt
aantekeningen van alle ontvangsten en uitgaven.

Tevens houdt hij, van alle bij de vereniging
aangesloten personen, een ledenbestand bij.
D.
De commissarissen krijgen een eigen
taak binnen het bestuur, waarvan 1 de taak van 2e
secretaris en 1 de taak van 2e penningmeester.
E.
Bij ontstentenis van de voorzitter treedt
een, door het bestuur aangewezen, bestuurslid op
als vervanger.
Art. 10 Indien een bestuurslid langer dan 6
maanden verhinderd is zijn functie naar behoren
te vervullen, wordt zijn mandaat vervallen
verklaard. Als deze hindering het gevolg is van
ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn te
verlengen tot 12 maanden.
Art. 11 In de Algemene Ledenvergadering
treedt een deel van het bestuur af volgens het
volgende rooster:
1e jaar: voorzitter en 2e secretaris (commissaris).
2e jaar: secretaris en 2e penningmeester
(commissaris).
3e jaar: penningmeester en eventueel 3e en 4e
commissaris.
Indien zij dit wensen kunnen zij zich per direct
herkiesbaar stellen.

Art. 12 De overdracht van bescheiden, gelden
en eigendommen van de vereniging moet binnen
14 dagen na aftreden, royement of schorsing van
bestuursleden plaats vinden.
Art. 13 De leden van het bestuur en
commissies zijn tot geheimhouding verplicht in
zake alles wat zij uit hoofde van hun functie
weten, zulks met uitzondering van mededelingen
aan en verantwoording tegenover de leden van de
Algemene Ledenvergadering.
Art. 14 Het bestuur is ten alle tijden bevoegd
de boeken van de penningmeester te vorderen ter
controle.
Geldmiddelen
Art. 15 De geldmiddelen worden door de
penningmeester ontvangen, uitgegeven en
beheerd. Hij is voor dit beheer persoonlijk
aansprakelijk.
Art. 16 De penningmeester is verplicht, zodra
de kasmiddelen meer dan € 450,00

bedragen, het meerdere op de rekening van de
vereniging te storten.
Art. 17 Het inschrijfgeld, hetwelk van alle
nieuwe leden wordt geheven, wordt evenals het
bedrag van de contributie en het minimum bedrag
voor de begunstigers in de Algemene
Ledenvergadering voor het volgende jaar
vastgesteld.
Art. 18 Terugbetaling van contributiegelden of
inschrijfgelden betrekking hebbende op
georganiseerde activiteiten vindt nimmer plaats.
Financiële controle
Art. 19 De Algemene Ledenvergadering
benoemt jaarlijks uit de meerderjarige leden 3
personen voor de kascontrolecommissie.
Waarvan één persoon als reserve optreedt. De
commissie brengt op de Algemene
Ledenvergadering verslag uit van haar
bevindingen. Het betreft een jaarlijkse controle.
Art. 20 Jaarlijks treedt de langst zittende in de
kascontrolecommissie af. Deze is niet terstond
herkiesbaar. De reserve schuift door.

Art. 21 De leden van de kascontrolecommissie
zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat
zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met
uitzondering van mededelingen in de Algemene
Ledenvergadering.

Art. 25 Voor het nemen van een besluit in de
bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid
van ten minste de helft plus één van het aantal
bestuursleden vereist. Bij een even aantal leden
wordt dit naar beneden afgerond.

Vergaderingen

Art. 26 In spoedeisende gevallen, waarvoor het
moeilijk is het voltallig bestuur te raadplegen,
wordt door het dagelijksbestuur (voorzitter,
secretaris en penningmeester) een beslissing
genomen. In de eerst volgende
bestuursvergadering moet hiervan echter
mededeling worden gedaan.

Art. 22 Elke volgens de Statuten Art. 12
uitgeschreven Algemene Ledenvergadering is
gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal
aanwezige leden.
Art. 23 Ieder lid heeft het recht, in overleg met
het bestuur, voorstellen op de agenda van de
Algemene Ledenvergadering te plaatsen. Deze
dienen echter tenminste 3 dagen voor de datum
van de vergadering, schriftelijk, bij het bestuur te
zijn ingediend.
Art. 24 Het bestuur vergadert zo dikwijls als
noodzakelijk. 3 bestuursleden hebben het recht
een buitengewone bestuursvergadering aan te
vragen. De aanvragers zijn verplicht bij het in te
dienen verzoek schriftelijk de te behandelen
onderwerpen op te geven.

Art. 27 Kandidatuurstelling voor een
bestuursfunctie geschiedt op voordracht van het
bestuur of op schriftelijke voordracht van ten
minste 10 stemgerechtigde leden. De schriftelijke
voordracht dient ten minste 3 dagen voor de
datum van de eerst volgende Algemene
Ledenvergadering te zijn ingediend.

Algemene bepalingen
Art. 28 Vissers zijn verplicht hun
visdocumenten aan elk bestuurslid en/of
controleur van de vereniging op aanvraag te
tonen. Bij het vaststellen van een overtreding kan
de verenigingsvergunning of de weekkaart
terstond worden ingevorderd. Het bestuur bepaalt
of en wanneer de vergunning aan het
desbetreffende lid zal worden teruggegeven.
Art. 29 De vereniging aanvaardt, behoudens
aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen
aansprakelijkheid voor letsel en/of schade aan
personen en/of eigendommen door diefstal,
verlies of enige andere wijze.
Art. 30 Kinderen tot 12 jaar mogen zonder
vergunning van de vereniging in onze wateren
vissen met maximaal 1 hengel en met een door
het ministerie van LNV aangewezen aassoort.
Mits in aanwezigheid van een volwassene die in
het bezit is van een VISpas en/of weekvergunning
van onze vereniging.
Art. 31 Het is ten strengste verboden vis,
ongeacht soort of maat, mee te nemen. De

gevangen vis dient direct na het wegen/meten en
het fotograferen te worden teruggezet in het
zelfde water. Het vissen met gevlochten lijn is
Art. 32 Het is niet toegestaan om van elders
meegebrachte vis uit te zetten op onze wateren
zonder toestemming van het bestuur. Dit i.v.m.
mogelijke overbrenging van ziektes.
Art. 33 Het is het gehele jaar door toegestaan
te nachtvissen. Het plaatsen van tenten, voor
zover deze donker blauw, donker groen of
gecamoufleerd zijn, is toegestaan.
Art. 34 Het vissen met meer dan 2 hengels is
verboden, behalve voor degene die in het bezit
zijn van een driehengelvergunning. Deze is geldig
voor het vissen op een daartoe door de vereniging
aangewezen water.
Art. 35 Elk lid van de vereniging kan een
ligplaats aanvragen voor een boot (metaal of
hout) op de Fransche Wielen of het Fortwiel. Bij
toestemming en na kennisneming van het
bootreglement dient hij een overeenkomst te
tekenen. Op de toegewezen ligplaats mag alleen

een boot worden afgemeerd die eigendom is van
het desbetreffende lid. Het liggeld (voor het jaar
van aanmelding) en de borg dienen na
ondertekening van de overeenkomst direct en
contant aan de botencommissaris te worden
voldaan. Daarna wordt het jaarlijks te betalen
liggeld samen met de jaarlijkse contributie in
rekening gebracht.
Art. 36 Het gebruik van belly boats, vlotten,
rubberboten, buitenboordmotoren e.d. is op al
onze wateren verboden, dit met uitzondering van
radiografisch bestuurbare voerboten.
Art. 37 Men dient rekening te houden met
collega vissers door elkaar de ruimte te geven.
(niet in de breedte vissen). Een visplaats kan niet
worden opgeëist, het is geen recht maar een
gunst.
Art 38 Adreswijzigingen dienen schriftelijk
aan de secretaris te worden doorgegeven. Het
bestuur stelt zich niet verantwoordelijk voor het
niet verkrijgen van vergunningen of ander
schrijven door een lid als gevolg van onjuiste
adresgegevens of niet tijdig doorgekregen
adreswijzigingen.

verboden i.v.m. mogelijke beschadiging van de
vis.
Art. 39 Voor alle leden is er de mogelijkheid
om de statuten in te zien. Zij dienen hiervoor
echter wel een afspraak te maken met de
secretaris.
Art. 40 In alle gevallen waarin het
Huishoudelijk Reglement en/of de Statuten niet
voorzien, beslist het bestuur.
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