HUISHOUDELIJK REGLEMENT HSV VISCHLUST
Opnieuw vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 19-02-2013
Wijzigingen ten opzichte van het voorgaande reglement van 7 april 2006 zijn:
- Geactualiseerde organisatiebenamingen;
- Het vervallen van een aantal afwijkende regels inzake het vissen op roofvis. HSV
Vischlust volgt de landelijk vastgestelde regelgeving;
- Invoering terugzetplicht aal;
- Gewijzigd reglement snoekwedstrijden.
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1. Inleiding
Art.1-1. Elke vereniging dient te beschikken over statuten. Statuten zijn door een notaris
vastgesteld en vormen het basisdocument van een vereniging. Omdat de statuten een
wettelijke status bezitten en wijzigingen slechts door tussenkomst van een notaris mogen
worden opgenomen, bevatten de statuten alleen de min of meer vaste regels van de
vereniging. In 2004 zijn de statuten van HSV Vischlust gewijzigd en opnieuw vastgesteld.
Art.1-2. Het belangrijkste reglement van HSV Vischlust is het Huishoudelijk Reglement. In
het Huishoudelijk Reglement worden de meer aan verandering onderhevige zaken
opgenomen. Denk hierbij o.a. aan: nadere uitwerkingen van artikelen uit de statuten,
aanvullende voorschriften en interne afspraken. Vanzelfsprekend mag het Huishoudelijk
Reglement geen zaken bevatten die in tegenspraak zijn met de statuten. Voor wijzigingen
en/of aanvullingen op het Huishoudelijk Reglement is geen notaris benodigd, deze kunnen
tijdens een ledenvergadering worden vastgesteld.
Art. 1-3. Vergunningen om te mogen vissen in het verenigingswater worden door het bestuur
uitgegeven. De vergunningvoorschriften zijn afgeleid van het gestelde in het Huishoudelijk
Reglement. HSV Vischlust heeft de eigen wateren ingebracht bij de Federatie Midwest
Nederland. Hierdoor is het mogelijk dat ook niet-leden in het water van HSV Vischlust mogen
vissen, mits hierbij wordt voldaan aan het gestelde in de overkoepelende Landelijke en
Federatieve Lijst van Viswateren. De Landelijke en Federatieve Lijst van Viswateren geeft
o.a. geen recht op het meedoen aan wedstrijden. Dit is voorbehouden aan de eigen leden.

2. Lidmaatschap
Aanvulling/uitwerking artikel 3 – 10 statuten
Art.2-1. In aanvulling op het gestelde in artikel 3 onderscheid HSV Vischlust naast gewone
leden zogenaamde “half-leden”. Halfleden hebben geen recht op de Landelijke en
Federatieve Lijst van Viswateren , maar mogen alleen in het verenigingswater vissen.
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Hiernaast hebben half-leden geen stemrecht tijdens vergaderingen.
Art.2-2. In aanvulling op het gestelde in artikel 6 is bepaald dat jeugdleden zich bevinden in
de leeftijdsgroep 6 t/m 15 jaar.
Jeugdleden die aan viswedstrijden meedoen dienen te kunnen zwemmen (tenminste
zwemvaardigheid niveau A).
Art.2-3. In aanvulling/verduidelijking op het gestelde in artikel 5 en 7 stelt de vereniging dat
indien het gedrag en/of de persoonlijke levenswandel van leden schadelijk is of kan zijn voor
HSV Vischlust in het bijzonder en/of de hengelsport in het algemeen, het bestuur gerechtigd
is leden te royeren en/of de aanvraag van een nieuw lidmaatschap te weigeren.

3. Bestuurlijke zaken
Aanvulling/uitwerking artikel 11 – 14 statuten
Art.3-1. Het bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester en tenminste 2
bestuursleden. Het bestuur dient een 2e voorzitter aan te stellen. Bepaald is dat de secretaris
deze rol vervult.
Art.3-2. De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt verdeeld:
a. De voorzitter is belast met de algehele leiding van de vereniging en treedt als zodanig
op als voorzitter van bestuurs- en algemene vergaderingen en tekent na goedkeuring de
notulen. Tevens ziet de voorzitter er op toe dat de Statuten en het Huishoudelijk Regelement
worden nageleefd. De voorzitter heeft toegang tot vergaderingen van ingestelde commissies.
De voorzitter ondertekent vergunningen en/of lidmaatschapsbewijzen.
b. De 2e voorzitter treedt tijdens vergaderingen op als plaatsvervanger voor de voorzitter
Mocht ook de 2e voorzitter verhinderd zijn, dan wordt door de vergadering een bestuurslid
aangewezen, die tijdelijk de functie van voorzitter waarneemt.
c. De secretaris voert briefwisselingen, houdt afschriften van uitgaande en inkomende
stukken bij en beheert het archief van de vereniging. Hiernaast voert de secretaris de
ledenadministratie en stelt de penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis van eventuele
mutaties in het ledenbestand. Hij ondertekent mede vergunningen en/of
lidmaatschapsbewijzen. In het jaarverslag rapporteert hij over de stand van zaken van de
vereniging in het afgelopen jaar. De secretaris treedt op als notulist tijdens vergaderingen,
houdt hiervan een presentielijst bij en ondertekent, naast de voorzitter, na goedkeuring de
notulen.
e. De penningmeester voert de financiële administratie van de vereniging en bewaakt
nauwkeurig de inkomsten en uitgaven. Hij ondertekent mede vergunningen en/of
lidmaatschapsbewijzen.
Art.3-3. Indien een bestuurslid langer dan zes maanden verhinderd is zijn functie te
vervullen, wordt zijn mandaat als vervallen beschouwd en verklaard. Als deze verhindering
het gevolg is van ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn te verlengen tot twaalf
maanden.
Art.3-4. Het aftreden van bestuursleden vindt plaats volgens onderstaand 3-jaarlijks rooster.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de voorzitter elk jaar aftreedt en herkiesbaar is.
Ingeval er minder dan zeven bestuursleden zijn, dan zal een alternatief rooster worden
gehanteerd, waarbij blijft gelden dat een bestuurslid na een periode van drie jaar aftreedt en
zich direct herkiesbaar kan stellen.
Rooster:
le jaar: de voorzitter; de secretaris; lid 1
2e jaar: de voorzitter; de penningmeester; lid 2
3e jaar: de voorzitter; lid 3 ; lid 4
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Art.3-5. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar. Bij een tussentijdse vacature wordt
door de eerstvolgende algemene vergadering hierin voorzien.
De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging, berustende bij
afgetreden, of volgens art. 12 van de Statuten m.b.t. geschorste bestuursleden, moet binnen
14 dagen na schorsing of aftreding plaats hebben. De leden van het bestuur en/of
commissies zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie
weten, zulks met uitzondering van mededeling aan en verantwoording tegenover de leden in
de algemene vergadering.
Art.3-7. De voorzitter van de vereniging wordt door de leden gekozen. De aanwijzing van
overige bestuursfuncties zoals secretaris en penningmeester worden door het bestuur
bepaald.
Art.3-6. Het is niet toegestaan dat twee familieleden tegelijkertijd zitting hebben/nemen als
bestuurslid.
Art.3-7. Het bestuur is bevoegd om op elk moment inzage in de financiële administratie te
vorderen bij de penningmeester.

4. Commissies
Aanvulling/uitwerking artikel 16 statuten
Art.4-1. De vereniging heeft een Kascommissie benoemd volgens het gestelde in artikel 16
en 19 van de notulen. De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake
alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan
en verantwoording tegenover de leden in de algemene vergadering.
Art.4-2. Indien hier op enig ogenblik behoefte aan ontstaat dan kunnen onderstaande
commissies worden opgericht:
a) Wedstrijdcommissie;
b) Jeugdcommissie;
c) Visstandbeheercommissie;
d) Controlecommissie.
Indien deze commissies niet zijn ingericht dan worden deze specifieke deelgebieden en de
hieruit voortkomende belangen door het bestuur of door afzonderlijke bestuursleden
behartigd.

5. Controle
Aanvulling/uitwerking artikel 17 statuten
Art.5-1. Controle op vergunningbezit en het naleven van de hierin opgenomen voorschriften
bij sportvissers die in de wateren van HSV Vischlust aan het vissen zijn, kunnen worden
uitgevoerd door :
a) Bestuursleden;
b) Door het bestuur benoemde leden (controleurs);
c) Bevoegde ambtenaren.
Art.5-2. Bestuursleden en door het bestuur benoemde leden (lees: controleurs) kunnen zich
tijdens een controle legitimeren met een controleurpasje en een geldig wettelijk
legitimatiebewijs. Bij voorkeur hebben controleurs een aantal dagvergunningen bij zich.
De controlebevoegdheid geldt alleen voor het eigen verenigingswater !
Art.5-3. Controle-policy
HSV Vischlust streeft geen geplande en gerichte controle-acties na, maar zal middels de
aangestelde bestuursleden en hiertoe benoemde leden bij gelegenheid sportvissers die in
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het verenigingswater vissen controleren. Controles dienen in een ontspannen sfeer
uitgevoerd te worden. Men stelt zich ten opzichte van vissende kinderen v.w.b. controle
terughoudend op.
Indien blijkt dat men niet over de vereiste vergunning beschikt dan wordt als alternatief een
dagvergunning aangeboden. De kosten van de dagvergunning kunnen op een later tijdstip
worden verrekend als men besluit lid te worden van HSV Vischlust.
Discussies aan de waterkant dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden. Bij het ontstaan
van agressie en/of het niet mee willen werken aan de controle, dient direct afstand genomen
te worden. De enige mogelijkheid die in dit soort gevallen overblijft is het waarschuwen van
politie. Het e.e.a. ter beoordeling van de controleur.

6. Geldmiddelen
Aanvulling/uitwerking artikel 17 statuten
Art.6-1. De geldmiddelen worden door de penningmeester ontvangen en beheerd. Hij is voor
dit beheer persoonlijk aansprakelijk.
Art.6-2. De penningmeester is verplicht, zodra zijn kasmiddelen meer dan € 150 bedragen,
het meerdere te deponeren op een door het bestuur aan te wijzen bank- of giro-instelling.
Alleen in overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken. Het geld wordt geplaatst
ten name van de vereniging. Alle kwitanties en nota's moeten op naam van de vereniging
zijn gesteld.
Art.6-3. Het contributiebedrag wordt op de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld.
Art.6-4. De vereniging kent begunstigers, waarvan de schenkingen alleen met goedvinden
der algemene vergadering kunnen worden aanvaard.
Art.6-5. Terugbetaling van contributiegelden is niet mogelijk.

7. Vergaderingen
Aanvulling/uitwerking artikel 20 – 22 statuten
Art.7-1. Elke, volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven, algemene vergadering is
gerechtigd besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Art.7-2. In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele bestuur kan worden
geraadpleegd, wordt door de aanwezige en/of bereikbare bestuursleden een beslissing
genomen. Zo spoedig mogelijk hierna worden ook de overige bestuursleden hiervan in
kennis gesteld.

8. Wedstrijden en competities
Art.8-1. Jaarlijks worden tenminste 5 baars- en 4 snoekwedstrijden gehouden. Hiervan wordt
een wedstrijdenprogramma opgesteld. Het wedstrijdprogramma wordt opgenomen in de
jaarvergunning.
Art.8-2. Ook voor de jeugdleden worden wedstrijden en/of een competitie georganiseerd. Het
e.e.a. is echter wel afhankelijk van het aantal jeugdleden en de beschikbaarheid van
voldoende begeleiders.
Jeugdleden die aan wedstrijden meedoen dienen te kunnen zwemmen (tenminste
zwemvaardigheid niveau A).
Art.8-3. Vis gevangen tijdens een viswedstrijd dient teruggezet te worden. Een sportvisser
mag per (vis-)dag één snoekbaars uit het verenigingswater meenemen. Dit geldt echter niet
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als men meedoet aan een wedstrijd, dan dient iedere gevangen vis teruggezet te worden.
Art.8-4. Het bestuur zal haar medewerking verlenen aan het (mede-)organiseren van
regionale viswedstrijden (o.a. in samenwerking met andere hengelsportverenigingen).
Art.8.5 Wedstrijdreglement Baarswedstrijden HSV Vischlust
a) Voor aanvang van de wedstrijd beslist het bestuur waar de wedstrijd gehouden zal
worden;
b) Een wedstrijd duurt 6 maal 20 minuten;
c) Men dient zich te houden aan de aangewezen visstek tussen de uitgezette paaltjes;
d) Voor aanvang van het vissen mag er gepeild worden;
e) Het beschadigen van oeverbeplanting dient zoveel mogelijk voorkomen te worden;
f) Er wordt gevist met een vaste hengel voorzien van een enkele haak beaast met
wormen of witte maden;
g) Deelnemers aan de wedstrijd dienen te beschikken over een aker/emmer voorzien
van een redelijke hoeveelheid water;
h) Een baars geldt voor 1 punt, een maatbaars voor 3 punten. Degene die bij de
individuele wedstrijd de grootste maatbaars vangt, is de winnaar;
i) Men dient de hoornsignalen bij aanvang en einde van de afzonderlijke 20-minuten
visperiodes op te volgen;
j) Bij geschillen en/of onderbreking van de wedstrijd beslist het bestuur in overleg met
de hoofdcontroleur.
Art.8-6. Wedstrijdreglementen roofviswedstrijden HSV Vischlust
Reglement roofviswedstrijd
a) Het bestuur beslist voor aanvang van de wedstrijd waar en hoe lang er gevist gaat
worden;
b) Beschadiging van de oeverbeplanting dient zoveel mogelijk voorkomen te worden:
c) Er dient vanaf de kant gevist te worden met één hengel voorzien van een wettelijk
toegestaan (kunst-)aassoort;
d) Men dient in de nabijheid van een andere deelnemer te vissen;
e) Gevangen snoek en snoekbaars dient ter plekke door een andere deelnemer
gemeten te worden. Hierna dient de vis direct teruggezet te worden.
f) Degene met de grootste snoek is de winnaar. Tweede wordt degene met de meeste
centimeters snoek, derde wordt degene die hierna de meeste centimeters snoek
heeft gevangen etc. etc. Als laatste wordt eventueel gevangen snoekbaars in
beschouwing genomen.
g) Jeugdleden mogen onder begeleiding van een lid meedoen aan roofviswedstrijden.
Competitie
De roofviscompetitie bestaat uit een zestal afzonderlijke wedstrijden. De winnaar van de
competitie is degene die meeste centimeters snoek heeft gevangen. Tweede wordt
degene die hierna de meeste centimeters snoek heeft gevangen etc. Hierbij geldt een
aftrek van één wedstrijd (de individueel slechtst geviste of niet geviste wedstrijd). Voor de
einduitslag tellen derhalve 5 wedstrijden mee. Hiernaast is er een afzonderlijke prijs voor
degene met grootste snoek.
Reglement snoekwedstrijd (nieuw per 2011)
a) Het bestuur beslist voor aanvang van de wedstrijd waar en hoe lang er gevist gaat
worden;
b) Beschadiging van de oeverbeplanting dient zoveel mogelijk voorkomen te worden:
c) Er dient vanaf de kant gevist te worden met één hengel voorzien van een wettelijk
toegestaan (kunst-)aassoort;
d) Men dient in de nabijheid van een andere deelnemer te vissen;
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e) Gevangen snoek dient ter plekke door een andere deelnemer gemeten te worden.
Hierna dient de vis direct teruggezet te worden.
f) Voor de uitslag van wedstrijd telt per deelnemer alleen de grootste snoek mee die
hij/zij gevangen heeft. De winnaar is degene die de grootste snoek heeft gevangen.
Tweede wordt degene die hierna de grootste snoek heeft gevangen etc. Deelnemers
die in een wedstrijd meerdere snoeken hebben gevangen doen hiervan wel opgave
aangezien deze snoeken mee kunnen tellen voor de einduitslag van de competitie
(de grootste zes).
g) Jeugdleden mogen onder begeleiding van een lid meedoen aan roofviswedstrijden.
Competitie
De snoekcompetitie bestaat uit een zestal afzonderlijke wedstrijden. Voor de einduitslag
zijn maximaal zes (de grootste!) snoeken die de deelnemer gedurende de competitie
heeft gevangen bepalend. De winnaar van de competitie is derhalve degene die met
zijn/haar maximaal zes grootste snoeken de meeste centimeters heeft gevangen.
Tweede wordt degene die hierna met zijn/haar grootste zes snoeken de meeste
centimeters heeft gevangen etc. Hiernaast is er een afzonderlijke prijs voor degene met
de grootste snoek.
Opmerking: gevangen snoekbaars telt niet mee, het is een snoekcompetitie.
Art.8-7. Getracht zal worden om van geviste wedstrijden een kort verslag te maken en dit ter
algemene kennisgeving en ter promotie van de hengelsport in een of meerdere weekbladen
te publiceren.
Art.8-8. Wedstrijden die in het verenigingswater worden gehouden, maar niet door HSV
Vischlust worden (mede-)georganiseerd dienen vooraf bij het bestuur te worden aangemeld.
Het bestuur houdt zich het recht voor (aanvullende) eisen aan dergelijke viswedstrijden te
verbinden dan wel deze te verbieden.

9. Visstandbeheer
Art.9-1. De belangrijkste vissoorten voor de vereniging zijn de snoek en de baars. Op deze
soorten wordt door een groot aantal leden, o.a. in wedstrijdverband, gevist. Het
visstandbeheer dat de vereniging voert, is mede gericht op het in stand houden en/of
verbeteren van het bestand aan snoek en baars in het verenigingswater.
Art.9-2. HSV Vischlust wil direct betrokken zijn bij het regionale visstandbeheer in Noord
Holland. Indien mogelijk zal een bestuurslid participeren in de betreffende Visstand
beheerscommissie (VBC). Het water van HSV Vischlust valt onder VBC Hollands
Noorderkwartier Regio Noordoost .
Art.9.3 Het bestuurslid dat in een VBC zitting neemt, brengt tijdens bestuursvergaderingen
verslag uit van hetgeen besproken is tijdens de VBC-bijeenkomsten. Hiernaast zullen VBCvergaderverslagen en andere van belang zijnde stukken zo spoedig mogelijk aan de
voorzitter en de secretaris ter kennisgeving worden voorgelegd.

10. Vergunningstelsel en vergunningsvoorschriften
Art.10.1. HSV Vischlust geeft de volgende visvergunningen voor het verenigingswater uit:
a) Visvergunning + Landelijke en Federatieve Lijst van Viswateren; Volwassenen
lidmaatschap (vanaf 16 jaar).
b) Visvergunning ; Half-lidmaatschap, alleen vissen in verenigingswater.
c) Jeugdvergunning ; Vanaf de leeftijd 6 t/m 15 jaar, alleen vissen in verenigingswater.
d) Dagvergunning ; Recht op 1 dag vissen in verenigingswater, inclusief snoeken.
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Art.10-2. De (sport-)visserijregels zijn neergelegd in de Visserijwet 1963. Al deze regels zijn
ook van kracht bij het vissen in het verenigingswater van HSV Vischlust. De wettelijke regels
voor de sportvisserij zijn snel en eenvoudig terug te vinden in diverse bijlagen van de
Landelijke en Federatieve Lijst van Viswateren en worden om deze reden hier niet vermeld.
Hieronder volgen echter wel een aantal specifieke verenigingsvoorschriften die kunnen
afwijken (strenger zijn) op bovengenoemde Visserijwet.
Art.10-3. Gekleurde maden mogen niet worden gebruikt in het verenigingswater van HSV
Vischlust.
Snoek
Art.10-4A. Jeugdleden jonger dan 12 jaar dienen tijdens het snoeken te worden begeleidt
door een volwassen lid.
Art.10-4B. Het gebruik van een stalen onderlijntje is verplicht tijdens het snoeken.
Art.10-4C. Tijdens het snoeken is men verplicht onthakingsgereedschap (lees: een degelijke
tang) bij zich te dragen. Zonder dit gereedschap mag men niet snoeken.
Art.10-4D. Er mag geen snoek meegenomen worden.
Snoekbaars
Art.10-5A Een sportvisser mag per (vis-)dag één snoekbaars uit het verenigingswater
meenemen.
Art 10-5B. Snoekbaars die tijdens een wedstrijd gevangen wordt, dient teruggezet te worden.
Baars
Art. 10-11. Er mag geen baars meegenomen worden.
Aal
Art. 10-12. Er mag geen aal meegenomen worden.

11. Slotbepalingen
Art.11-1. Houdt de waterkant schoon: ruim uw rommel op. Extra aandacht gaat hierbij uit
naar resten nylon/vislijn aangezien dit een gevaar voor vogels en vee kan opleveren.
Art.11-2. Het is niet toegestaan land te betreden waar nog te maaien gras op staat.
Hiernaast mag men geen gewassen of beplanting op de landerijen beschadigen.
Art.11-3. Verstoor loslopend vee niet en laat geen hekken openstaan !
Art.11-4. Vissteigers (nog nader in te vullen).
Art.11-5 Ecologische oevers en natuurgebieden (nog nader in te vullen).

12. Bijlagen
Overzichtskaart verenigingswater (nog nader in te vullen).
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