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ARTIKEL 1

ARTIKEL 2

ARTIKEL 3

BEGRIPSBEPALING
De vereniging:

De hengelsportvereniging Heksenberg met zetel te Heerlen.

De statuten:

De statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte, de
dato 7 december 1988 verleden voor notaris J.J. van Riet te Hoensbroek,
gemeente Heerlen.

Het bestuur:

Het bestuur van de vereniging

De VISpas:

Het bewijs van lidmaatschap. VISpas is strikt persoonlijk en niet
overdraagbaar.

De vergunning

Schriftelijke toestemming tot het mogen vissen in het door de vereniging
geëxploiteerde viswater(en). De VISpas en de verenigingslijst van
Viswateren vormen te samen de vergunning

CONTRIBUTIEBETALING
1)

De jaarlijkse contributie moet door een lid/jeugdlid betaald zijn vóór 1 februari van het
betreffende verenigingsjaar. Indien de contributie niet voor deze datum is betaald, kan
het bestuur besluiten om een incassoprocedure op te starten. In dat geval is opnieuw
inschrijfgeld verschuldigd en zijn de kosten volgend op de incassoprocedure inclusief de
wettelijke rente voor het lid. Er wordt geen vergunning verleend alvorens de contributie
en het inschrijfgeld al dan niet vermeerderd met de incassokosten voldaan is.

2)

Het betalen a contant en het afhalen van het lidmaatschapsbewijs, de VISpas, en de
verenigingslijst van viswateren kunnen plaatsvinden op dagen en plaatsen die door het
bestuur worden bepaald. Ook kunnen betalingen plaatsvinden per bank/giro op een door
het bestuur aangewezen rekening onder vermelding van het lidmaatschapsnr.

3)

Bij het toetreden tot de vereniging is men inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het
inschrijfgeld wordt door het bestuur vastgesteld en ieder jaar op de algemene
ledenvergadering bekend gemaakt.

OVERTREDINGEN
De overtredingen als bedoeld in Art 17 van de statuten bestaan uit:
1)

Het niet in het bezit te hebben of bij zich te hebben geldige bewijs van Lidmaatschap
(de VISPAS) met verenigingslijst van Viswateren en zich niet te kunnen legitimeren
d.m.v. paspoort of identiteitsbewijs. het niet nakomen van bepalingen vastgelegd in de
Visserijwet en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften en de
vergunningvoorwaarden van de door de vereniging of een overkoepelende organisatie
uitgereikte VISpas (Voorwaarden Gebruik VISpas) en/of andere vergunningen;

2)

Het niet op eerste verzoek tonen van de VISpas en bijbehorende verenigingslijst van
viswateren Iedere hengelaar is verplicht op het eerste verzoek van een door het bestuur
aangewezen en als zodanig herkenbaar en bevoegd zijnde controleur de benodigde
vergunningen te tonen.

3)

het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis, gevangen in door de vereniging
geëxploiteerde viswateren;

4)

het gebruik van vangmiddelen, waarvan de toepassing volgens de visserijwet of andere
overheidsvoorschriften verboden is of waarvoor geen vergunning werd verstrekt;
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5)

Het vissen op onsportieve wijze, het vissen met drijvend aas (m.u.v. aas aan de lijn
behorende tot een vliegenhengel), het gebruik van meertandige haak, het gebruik van
meer dan één onderlijn, het voeren met aardappel-, vlees-, slacht- en mestproducten,
het gebruik van een voerboot, het gebruik van een boot en/of drone al dan niet voorzien
van een camera;

6)

Het uit- of overzetten van vis uit andere wateren in de door de vereniging
geëxploiteerde viswateren zonder toestemming van het bestuur;

7)

Het doorgeven van vis aan derden op het terrein van de door de vereniging
geëxploiteerde viswateren;

8)

Het vissen zonder vergunning en/of medewerken aan of gelegenheid geven tot het
vissen zonder vergunning in de door de vereniging geëxploiteerde viswateren;

9)

Het hinderen, beledigen of bedreigen van de controleurs als bedoeld in art. 17 van de
statuten;

10) Het plegen van onbehoorlijk gedrag en/of het plegen van handelingen die in strijd zijn
met de belangen van de vereniging;
11) Het beschadigen van oevers, taluds, aanplantingen of andere handelingen te verrichten
die schade aan het viswateren, het terrein of opstallen veroorzaken;
12) Het zich te water begeven, zwemmen, baden, kamperen of voorwerpen die niet met de
hengelsport gemeen zijn te water te laten;
13) Het uitlaten van honden op het terrein van de door de vereniging geëxploiteerde
viswateren behoudens het aangewezen gebied. Tot de door de vereniging
geëxploiteerde viswateren worden geen honden toegelaten;
14) Het niet gebruiken van een onthakingsmat voor grote vissen zoals steur, karper, snoek,
snoekbaars en grote witvis;
15) Het gebruik van barbecues evenals het gebruik van open vuren door middel van hout.
Gastoestellen zijn echter wel toegestaan;
16) Het meenemen van (brom)fietsen naar de visstek danwel het (brom)fietsen langs de
oevers van het door de vereniging geëxploiteerde viswateren is niet toegestaan.
Rijwielen dienen te worden geplaatst in de daarvoor aangewezen stalling. Scootmobielen ten behoeve van de minder-valide visser zijn wel toegestaan;

ARTIKEL 4

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
1)

Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en zich
netjes en sportief ernaar te gedragen;

2)

Alle leden en jeugdleden zijn verplicht overtredingen van statuten en huishoudelijk
reglement aan bestuur te melden;

3)

Tenzij het bestuur anders beslist en haar besluit ook gepubliceerd heeft, kan de
sportvisser vissen van 1 uur vóór zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang.

4)

Ieder lid wordt geacht toezicht te houden op de overige vissers. Problemen dienen zo
snel mogelijk aan de dienstdoende kantinebeheerder of aan het aanwezige bestuurslid
te worden gemeld.

5)

Bij onregelmatigheden, waardoor schade ontstaat voor de vereniging of aan
eigendommen van derden door vereniging gehuurd, zullen tegen betrokkene(n) strenge
maatregelen worden zoals invorderen van de VISpas;
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6)

Door de visser aan de vijver gemaakte afval deponeert men in de daarvoor bestemde
afvalbakken. Het mee naar huis nemen van het afval geniet de voorkeur;

7)

Van de leden wordt geacht recht vooruit te vissen tot max. de helft van de vijver i.v.m.
medevissers.

8)

Van elk lid wordt geacht de hengels binnen handbereik te hebben. Bij het verlaten van
de visplaats dienen de vislijn en vishaak uit het water te worden gehaald.

9)

Het gebruik van zonneschermen en/of tenten zijn verboden. Alleen zgn “Bivy tenten”
zijn toegestaan (180 gr open ), waarbij de paden dienen vrij te worden gehouden en
geen hinder aan medevissers of bezoekers geven;

10) Tenten worden maximaal 5 meter van de hengels opgesteld en niet op het wandelpad;
11) Het terrein van de door de vereniging geëxploiteerde viswater(en) moet bezocht en
verlaten worden niet anders dan door de aangegeven in- en uitgang.

ARTIKEL 5

ARTIKEL 6

ARTIKEL 7

ARTIKEL 8

MEE TE NEMEN VIS
1)

Het is verboden vis mee te nemen. Bij aankondiging van het bestuur kan hiervan
worden afgeweken;

2)

Het bewaren van gevangen vis in leefnetten is eveneens verboden. Uitzondering hierop
zijn de viswedstrijden, waarbij het leefnet min 2,5 m en fijnmazig dient te zijn.

AANSPRAKELIJKHEID
1)

De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade door leden of hun huisgenoten of
bezoekers geleden aan, op, in, bij het door vereniging geëxploiteerde viswater(en);

2)

De leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor door hen en hun huisgenoten danwel hun
bezoekers veroorzaakte schade ten laste van de vereniging;

3)

Bij vermissing of ontvreemding van de aan de leden toebehorende goederen kan de
vereniging niet aansprakelijk worden gesteld;

4)

Evenmin is de vereniging aansprakelijk voor het oplopen van letsel en/of ongelukken in,
aan, op of bij door de vereniging geëxploiteerde viswateren

5)

De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen en wordt geacht zijn
medesportvissers niet te storen en/of te hinderen in het uitoefenen van hun hobby

NACHTVISSEN
1)

Het bestuur wijst jaarlijks de periode aan waarin het nachtvissen wordt toegestaan;

2)

Voor het nachtvissen dient men over een separate nachtvistoestemming te beschikken;

3)

Het bestuur stelt jaarlijks het nachtvisreglement vast alsmede ook de vergoeding van de
nachtvistoestemming. Nachtvissen is ten principale bedoeld voor de leden

4)

Buiten voornoemde tijden en/of periode is VISSEN verboden

INSTELLEN VAN COMMISSIE
1)

Het bestuur of de ledenvergadering kan besluiten tot het instellen van een commissie.
Dat kan zijn: Commissie ter handeling van overtreding, Commissie van beroep,
Wedstrijdcommissie, Beheer en Visstand-commissie etc.

2)

Elke commissie bestaat uit tenminste 3 leden en 3 plaatsvervangende leden. De leden
en plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd door het bestuur op de
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wijze als vermeld in de statuten. Een plaatsvervangend lid treedt in alle rechten en
plichten van het lid van de commissie dat hij/zij vervangt
3)

De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan uit de
plaatsvervangende leden een plaatsvervangend voorzitter en een plaatsvervangend
secretaris.

4)

De taak van de commissie bestaat uit het behandelen van door het bestuur aan haar
overgelegde stukken en/of rapporten evenals het uitbrengen van gemotiveerd advies
aan het bestuur.

5)

De commissie kan in geval van overtredingen en/of bij beroep besluiten tot vrijspraak
van het betrokken lid of jeugdlid of tot het seponeren van de onderhavige overtreding,
tot schorsing van het betrokken lid of jeugdlid voor maximaal één maand dan wel tot
advies aan het bestuur om te besluiten het betrokken lid of jeugdlid een waarschuwing
te geven, te schorsen, of het (jeugd)lidmaatschap van het lid of jeugdlid op te zeggen
dan wel dat lid of jeugdlid uit (jeugd)lidmaatschap te ontzetten (royeren).

6)

De commissie neemt geen beslissing dan nadat zij het betrokken lid en bij een jeugdlid
diens wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gehoord of daartoe heeft uitgenodigd en dit
lid respectievelijk de wettelijke vertegenwoordiger(s) ook na herhaald verzoek, daaraan
geen gehoor heeft (hebben) gegeven.

7)

De commissie beslist binnen zes weken na ontvangst van het rapport betreffende de
overtreding. Elke beslissing wordt genomen door de voltallige commissie.
Commissieleden die rechtstreeks of zijdelings bij de overtreding zijn betrokken waarover
rapport is ontvangen, kunnen niet aan de besluitvorming over die overtreding
meewerken. Betreffende commissielid of -leden word(t)(en) vervangen door een
vervangend commissielid of -leden. De regeling is ook van toepassing wanneer een
commissielid verhinderd is in de commissievergaderingen waarin de onderhavige
overtreding wordt behandeld.

8)

De voorzitter of bij diens afwezigheid de plaatsvervangende voorzitter stelt in overleg
met de overige commissieleden de datum vast voor de behandeling van de overtreding.
Tevens leidt hij/zij de vergaderingen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

9)

De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle bescheiden die betrekking hebben
op de gepleegde overtreding. Tevens is de commissie bevoegd bestuursleden en/of
controleurs uit te nodigen om inlichtingen te geven. De commissieleden zijn verplicht tot
geheimhouding over de verkregen bescheiden en inlichtingen.

10) De gemotiveerde beslissing van de commissie wordt ondertekend door de voorzitter
respectievelijk de plaatsvervangende voorzitter en de secretaris respectievelijk de
plaatsvervangende secretaris. Tevens worden de namen van de overige commissieleden
vermeld die aan de besluitvorming hebben deelgenomen.
11) De commissie besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of
plaatsvervangend lid van de commissie heeft één (1) stem.
12) De beslissing van de commissie waartegen geen beroep mogelijk is, wordt gezonden
aan het bestuur. Indien de beslissing een vrijspraak, een seponeren van de betreffende
overtreding of een schorsing van het betrokken (jeugd)lid inhoudt, wordt een afschrift
van de beslissing gezonden aan het betrokken lid. Bij betrokken jeugdleden wordt een
afschrift aan diens wettelijke vertegenwoordiger(s) gezonden.
13) De commissie rapporteert periodiek doch tenminste éénmaal per jaar haar bevindingen
aan het bestuur voor zover de commissie niet is ingesteld ter afdoening van
overtredingen en/of beroepsprocedures (art 4 lid 5 t/m 12);
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14) 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;
15) Voor het doen van uitgaven is goedkeuring van het bestuur vereist;
16) Indien er een wedstrijdcommissie is ingesteld, is zij bevoegd voor elke wedstrijd een
onafhankelijk wedstrijdreglement in te stellen.

ARTIKEL 9

HET BESTUUR
De aftreding van de bestuursleden als bedoeld in art. 12 lid 2 van de statuten vindt plaats
volgens onderstaand rooster:
Jaar 1 1e penningmeester, 2e voorzitter en een bestuurslid
Jaar 2 1e secretaris, 2e penningmeester en een bestuurslid
Jaar 3 1e voorzitter, 2e secretaris en een bestuurslid

ARTIKEL 10

OVERDRACHT VAN BESCHEIDEN, GELDEN EN EIGE NDOMMEN
De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging berustende bij
afgetreden of volgens art. 12 van de statuten geschorste bestuursleden moet binnen 14
dagen na aftreding of schorsing plaatsvinden.

ARTIKEL 11

GEHEIMHOUDING
De leden van het bestuur en de commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat
zij uit hoofde van hun functie weten, met uitzondering van mededelingen aan en
verantwoording tegenover de algemene ledenvergadering.

ARTIKEL 12

BESLISSINGEN
In spoedeisende gevallen waarvoor moeilijk het hele bestuur kan worden geraadpleegd,
wordt door het dagelijks bestuur een beslissing genomen: een en ander onverminderd het
bepaalde in art. 14 van de statuten in de eerst volgende bestuursvergadering moet hiervan
melding worden gedaan.

ARTIKEL 13

CONTROLEURS
Het bestuur is bevoegd de controleurs zoals omschreven in art. 17 van de statuten, verder
strekkende bevoegdheden toe te kennen, met dien verstande dat deze niet in strijd zijn met
de Visserijwet, statuten en het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 14

GELDMIDDELEN
1)

De penningmeester is verplicht het meerdere geld te deponeren op een door bestuur
aan te wijzen bank ten name van de vereniging zodra de kasmiddelen meer dan € 500
bedragen;

2)

Hiervan kan alleen worden afgeweken in overleg met het bestuur;

3)

Voor het terug of opnemen van gedeponeerde of belegde gelden zijn de handtekeningen
van de penningmeester, de voorzitter en/of de secretaris vereist;
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4)

ARTIKEL 15

ARTIKEL 16

ARTIKEL 17

Alle kwitanties en rekeningen moeten op naam van de vereniging gesteld zijn. De
voorzitter en/of de secretaris ondertekent voor goedkeuring.

VERGADERINGEN
1)

Minimaal 1 keer per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden;

2)

Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is met een minimum aantal van 6 keer per
jaar;

3)

De voorzitter kan een spreker het woord ontnemen indien deze buiten de orde gaat;

4)

Hij is gerechtigd een lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verder bijwonen
van de vergadering te ontzeggen;

5)

Hij kan de vergadering schorsen en na overleg met het bestuur verdagen.

STEMMEN
1)

Stemmingen over personen worden schriftelijk gehouden met gebruikmaking van
stembriefjes die door de vereniging zijn gewaarmerkt;

2)

De stembriefjes worden geteld door een tijdens de vergadering ingestelde commissie
bestaande uit 1 bestuurslid en tenminste 1 lid uit de vergadering;

3)

De vergadering neemt besluit met volstrekte meerderheid van stemmen, met dien
verstande dat elk lid 1 stem heeft.

SLOTBEPALING
1)

Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement treden niet in werking zonder goedkeuring
van de algemene ledenvergadering;

2)

In gevallen, waarin dit huishoudelijk reglement niet in voorziet, beslist het bestuur
behoudens de verantwoordelijkheid aan de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering
te Heerlen, d.d. .. april 2019
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