
HUISHOUDELIJK REGLEMENT HENGELSPORTVERENIGING DE RIETVOORN DIEREN 

Artikel 1 
Begripsbepalingen. 

a. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: de hengelsportvereniging  
De Rietvoorn gevestigd te Dieren.  

b. de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 18-12-2019, verleden voor 
mr. Hendrik Jan Gerrit Hulleman, notaris te Vorden, gemeente Bronckhorst: 

c. het bestuur: het bestuur van de vereniging.  

Artikel 2 
Huishoudelijk reglement  

a. 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. 

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

c. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van het reglement is het bepaalde in de statuten artikel 27 
van toepassing.  

Artikel 3  
(Jeugd)Lidmaatschap. 

a. De aanmelding voor het (jeugd)lidmaatschap van de vereniging geschiedt op het door Sportvisserij 
Nederland ter beschikking gesteld Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap. 

b. Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden. Zij, die als (jeugd)lid worden aangenomen, zijn 
de contributie voor het gehele lopende jaar verschuldigd. 

c. Bij toetreding ontvangt het (jeugd)lid, nadat de contributie en het inschrijfgeld is voldaan, een voorlopig 
bewijs van lidmaatschap welke kan worden ingeruild voor een definitief bewijs van lidmaatschap door 
inzending van het voorlopig bewijs van lidmaatschap aan Sportvisserij Nederland. De dan toegezonden 
VlSpas met logo van de vereniging H.S.V. “De Rietvoorn” is het bewijs van lidmaatschap.  

d. Een lid dat zijn contributie (nog) niet heeft voldaan heeft geen stemrecht en kan geen gebruik maken van 
de voordelen rechtens lidmaatschap. 

e. Opzegging door een (jeugd)lid geschiedt per E-mail bij Sportvisserij Nederland. Indien het (jeugd)lid 
daartoe niet in staat is kan dit bij uitzondering ook schriftelijk bij de penningmeester. 

f. Opzegging dient te geschieden vóór 1 oktober. 

Artikel 4  
Bestuur en bestuurstaken 

a. 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. 

b. De secretaris is verantwoordelijk voorde administratie van de vereniging. Hij voert het  
secretariaat en is correspondentieadres van de vereniging. 

c. 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.  

Artikel 5  
Ledenadministratie  

De ledenadministratie wordt uitgevoerd door Sportvisserij Nederland. De penningmeester heeft toegang 
tot de ledenadministratie en kan on line wijzigingen doorvoeren. De vereniging heeft de 
persoonsgegevens nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde vereniging en geldt voor 
bijvoorbeeld de volgende doeleinden: 
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Het uitnodigen voor de ledenvergadering (mailadres en/of postadres); 
Het uitnodigen voor activiteiten zoals cursussen en evenementen (mailadres en/of postadres, 
telefoonnummer). 

Artikel 5  
Overtredingen  

De overtredingen zoals bedoeld in de statuten bestaan uit:  

a. Het niet nakomen van de bepalingen die zijn vastgelegd in deVisserijwet 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). 

b. Het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis; 

c. Het gebruik van verboden vis-of vangtuigen dan wel vistuigen waarvoor betrokkene geen schriftelijke 
toestemming heeft; 

d. Het vissen op onsportieve wijze; 

e. Het achterlaten van afval aan de waterkant. 

f. 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. 

g. Het hinderen, beledigen en bedreigen van hengelsportcontroleurs en het niet meewerken  
aan controle door hengelsportcontroleurs of opsporingsambtenaren. 

h. Onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten, waardoor de belangen van de vereniging  
worden geschaad. 

i. Het niet tijdig vrijmaken van een wedstrijdparcours. 

j. Behulpzaam te zijn bij een der hierboven genoemde overtredingen, wanneer deze door een ander  
worden begaan.  

Artikel 6  
Controle 

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

b. De controleurs dienen zich te kunnen legitimeren als controleurs middels de controleurpas, voorzien van 
minimaal naam en pasfoto, geldigheidsduur en verenigingsstempel/logo. 

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

d. 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. 

e. Politie of Boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) kunnen ingeschakeld worden indien een verzoek 
niet wordt opgevolgd. 

Artikel 7 
Commissie water- en visstandbeheer. 

a. De commissie water-en visstandbeheer bestaat uit minimaal één, maximaal drie 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. 

b. 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. 
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c. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen. 
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 en 
adviseren door externe deskundigen. 

Artikel 8 
Commissie jeugd. 

a. De commissie jeugd bestaat uit minimaal 3 leden, waarvan tenminste één bestuurslid. en heeft als doel 
de jeugd belangstelling bij te brengen voor de hengelsport.  

b. De commissie tracht dit te bereiken door het geven van vislessen, zowel theoretisch als in de praktijk aan 
het viswater. In deze lessen wordt vooral ingegaan op het respectvol omgaan met de vis en de natuur 
aan de waterkant. 

Artikel 9 
Commissie wedstrijden. 

a. Deze commissie bestaat uit tenminste 3 leden, waarvan één bestuurslid en heeft tot taak het organiseren 
van wedstrijden. 

b. Jaarlijks zullen onderlinge verenigingswedstrijden worden georganiseerd. Deze jaarlijks terugkerende 
verenigingswedstrijden worden in overleg met het bestuur vastgesteld en ter goedkeuring aan de 
ledenvergadering aangeboden. 

c. De wedstrijdcommissie vergadert zo dikwijls als zij dit nodig acht, minimaat 2x per jaar. 

d. Tenminste één commissielid is bij de door haar georganiseerde wedstrijden aanwezig hetzij als 
deelnemer, controleur of waarnemer. 

e. De wedstrijdcommissie geeft de namen door van de deelnemers aan wedstrijden die worden 
georganiseerd door zusterverenigingen of federaties.  

Art. 23 
Wijzigingen van dit Reglement: 

Wijzigingen van dit reglement kunnen uitsluitend tot stand worden gebracht met  
goedkeuring van de Algemene vergadering en treden pas na deze goedkeuring in werking.  

Vastgesteld bij Besluit Van de Algemene Vergadering.van 12 maart 2020


M. van der Burg 
secretaris H. S. V,. “De Rietvoorn” 
Dieren.
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