
veendam 5-2-2018

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN hsv de onderduiker 

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Verhouding statuten – huishoudelijk reglement.

Volgens de statuten mag het huishoudelijk reglement geen bepalingen bevatten die strijdig zijn

met de statuten. Ingeval van strijdigheid of twijfel prevaleert het bepaalde in de statuten. 

2 LIDMAATSCHAP

* De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt op het door Sportvisserij Nederland ter beschikking gesteld 

Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap,of door aanmelding via de website ook wel genoemd " vispas online " lid worden dmv contante 

betaling aan de deur i sm.i.v 1-1-2017 niet meer mogelijk

* Toetreding tot de vereniging kan te allen tijde geschieden. Zij, die als lid worden aangenomen, zijn de contributie voor 

het gehele lopende jaar verschuldigd,het bestuur behoud zich het recht voor om een nieuw lid te weigeren 

* nieuwe leden die elders geroyeerd zijn kunnen geen lid worden ,tenzij hun royement word opgeheven

* Bij toetreding ontvangt het lid, nadat de contributie 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 HENGELSPORTFEDERATIE GRONINGEN DRENTHE 

De dan toegezonden vispas met logo van de vereniging HSVdeOnderduiker is het bewijs van lidmaatschap.

* leden ontvangen aan het eind van het lopende jaar een acceptgiro ,tenzij een machtiging tot automatische incasso is afgegeven 

welke dient te zijn voldaan voor  1 december van het lopende jaar, indien men in gebreke blijft word het betreffende lid uitgeschreven 

het lid kan weer toetreden tot de vereniging door het betalen van de gemaakte onkosten plus de gebruikelijke kosten

3 Jeugdleden
  zijn zij, die per 1 januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt.

jeugd leden krijgen korting op de betaling van hun vispas

4 subleden

subleden ( wedstrijdleden) hebben in een algemene vergadering alleen stemrecht inzake wedstrijden

subleden betalen contributie aan de verenigingsservice van de hengelsportfederatie en ontvangen een extra vispas

wedstrijdleden betalen hun contributie aan de vereniging en ontvangen een wedstrijdpas 

beide passen staan met de mogelijkheden gelijk aan elkaar dwz het kunnen meevissen met de verenigingswedstrijden

5 ereleden

men kan erelid of lid van verdienste worden doorzich op bijzondere wijze verdienstelijk te maken voor de vereniging of voor de sportvisserij

 in het algemeen dit gebeurt op voorstel van het bestuur of door ten minste 7 leden van de vereniging

ereleden en leden van verdienste hebben het recht om op bestuursvergaderingen aan wezig te zijn en om algemene

 ledenvergaderingen bij te wonen tevens dienen ze uitgenodigd te worden voor bestuurswedstrijden en eventuele officiele gelegenheden

het erelidmaatschap eindigt door overlijden van het lid of op eigen verzoek

6 royement  of schorsing      

een lid kan worden geroyeerd of geschorst indien;

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

toestemming heeft;

4 het vissen op onsportieve wijze het overtreden van het huishoudelijk reglement of de statuten;

5 het zich schuldig maken aan dierenkwelling;

6 het vissen zonder schriftelijke toestemming ;

7 het hinderen,beledigen en/of bedreigen van controleurs en/of het niet meewerken aan controle

door hengelsportcontroleurs ,opsporingsambtenaren,politie;

8 handelingen te verrichten die kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur

en/of andermans eigendommen of hinder voor anderen;

9 vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn;

10  onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad;

11 hij/zij een contributieschuld heeft bij de vereniging.

schorsingen kunnen tot maximaal een half jaar worden gegeven ;het lid word deze periode de toegang ontzegd 

tot alle verenigings aktiviteiten tenzij anders word beslist door het bestuur

het bestuur gaat over tot royeren indien er een zwaardere overtreding word begaan ,voor geroyeerde leden vervallen alle rechten welke

 voort vloeien uit het lidmaatschap ,ook zal er geen restitutie plaatsvinden van betaalde gelden

7 rechten en plichten

ieder lid is verplicht, zich zonder voorbehoudt aan het reglement te onderwerpen .tijdens vergaderingen zich ordenlijk en netjes te gedragen 

en zich bovendien aan de uitspraak te onderwerpen, ieder lid heeft een recht om het huishoudelijk reglement ten alle tijd in te zien

ieder lid heeft het recht om aan  wedstrijden deel te nemen ;om deel te nemen aan algemene vergaderingen tenzij een onder 6

 vermelde overtreding is begaan ,de leden hebben het recht om bij monde van ten minste 15 leden een extra vergadering uit te schrijven 

na dit te hebben aangemeld bij het bestuur, en dit dan ten minste 4 weken van te voren voor de geplande vergadering . Voldoet het bestuur

 hier niet aan dan hebben de leden zelf het recht hiertoe  om de vergadering uit te schrijven

leden hebben verder de plicht om de statuten,huishoudelijk reglement na te leven, en zijn verplicht tot betaling van de jaarlijkse 

contributie tenzij men tijdig heeft opgezegd

8 algemene leden vergadering

2 keer per jaar houdt de vereniging een leden vergadering  en wel in het voorjaar en in het najaar

alle bestuursbesluiten zijn bindend tot aan de eerstvolgende ledenvergadering,dan kan men ten aanzien van een besluit een ander voorstel 

indienen doch hierover dient dan wel over gestemd te worden door de aanwezige leden

 bij grote uitgaven <500 euro dient het bestuur toestemming te vragen aan de ledenvergadering

stemrecht tov alle voorkomende zaken hebben allen die volwaardig lid zijn van de vereniging subleden(wedstrijdleden)hebben alleen 

stemrecht tov wedstrijden  in het algemeen doch niet in huishoudelijke zaken

alle stemmingen geschieden mondeling of schriftelijk  over zaken word mondeling gestemd over personen word schriftelijk gestemd 

9 einde lidmaatschap

het lidmaatschap eindigt door;

* overlijden van het lid

* schriftelijke opzegging (mail)door het lid voor 16 sept van het lopend jaar

* schriftelijke opzegging (mail)door de vereniging

* ontzetting door de vereniging

redenen voor ontzetting uit het lidmaatschap kunnen zijn ;het niet naleven van de statuten of het huishoudelijk reglement

het enrstig schaden van de belangen van de sportvisserij of de vereniging



in alles waarin het reglement niet voorziet bepaald het bestuur


