AHV Vislust

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Begripsbepalingen
Artikel 1
In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
de vereniging: de hengelsportvereniging AHV ‘Vislust’ met zetel te Almelo;
de statuten:

de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte, de dato 29 december
2000 verleden voor notaris Mr. Egbert Roelof Willems te Almelo;

het bestuur:

het bestuur van de vereniging.

Contributiebetaling
Artikel 2
1. De jaarlijkse contributie dient door een lid of jeugdlid bij vooruitbetaling uiterlijk op 31 december,
voorafgaande aan het komende verenigingsjaar, te zijn voldaan.
De betaling kan plaatshebben:
•

Door storting of overschrijving op een bank- of girorekening van de vereniging of door een
machtiging aan de vereniging voor automatische afschrijving;

•

In contanten bij de leden administratie, het verschuldigde bedrag moet bij inschrijving
terstond worden voldaan.

2. Bij de aanvang van het (jeugd)lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar betaalt het
betreffende (jeugd)lid inschrijfgeld en de over het jaar verschuldigde contributie. Het totaal
verschuldigde bedrag moet bij een van de inschrijfadressen of de ledenadministratie terstond
worden voldaan.
Overtredingen
Artikel 3
De overtredingen als bedoeld in de statuten bestaan uit:
a. het niet nakomen van de bepalingen vastgelegd in de Visserijwet en de daarop gebaseerde
overheidsvoorschriften en de vergunningsvoorwaarden van de door de vereniging of een
overkoepelende organisatie uitgereikte Grote Vergunning en/of andere vergunning;
b. het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis, gevangen in door de vereniging geëxploiteerde
viswateren;
c.

het gebruiken van vangmiddelen, waarvan de toepassing volgens de Visserijwet of andere
overheidsvoorschriften verboden is of waarvoor geen vergunning werd verstrekt;

d. het vissen op onsportieve wijze;
e. het vissen zonder vergunning en/of medewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder
vergunning in de door de vereniging geëxploiteerde viswateren;
f.

het hinderen, beledigen of bedreigen van de controleurs als genoemd in artikel 17 van de
statuten;

g. onbehoorlijk gedrag en/of het plegen van handelingen die in strijd zijn met de belangen van de
vereniging.
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Commissie van beroep
Artikel 4
1. De commissie van beroep bestaat uit 5 leden en 2 plaatsvervangende leden.
De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan en uit de
plaatsvervangende leden een voorzitter.
Een plaatsvervangend lid treedt in alle rechten en plichten van het lid van de commissie dat hij
vervangt.
2. Het bestuur zendt een beroepschrift als bedoeld in art. 5 lid 4 of art. 7 lid 8 van de statuten
onverwijld naar de commissie van beroep in evenveel exemplaren als er commissieleden zijn,
onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie uitspraak moet hebben gedaan. De
voorzitter en bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, draagt er zorg voor dat een
voltallige commissie bestaande uit 5 personen wordt samengesteld uit de leden, respectievelijk de
plaatsvervangende leden van de commissie van beroep en dat alle leden een exemplaar van het
beroepschrift ontvangen met de datum, het tijdstip en de plaats en waar het beroepschrift zal
worden behandeld.
3. De commissie neemt geen beslissing dan nadat zij de betrokken aanvrager van het lidmaatschap
of het betrokken lid heeft gehoord of heeft uitgenodigd en deze aanvrager respectievelijk dit lid,
ook na een herhaald verzoek, daaraan geen gehoor heeft gegeven. De commissie van beroep is
bevoegd het bestuur te horen. Zij kan inzage vorderen van alle stukken die op de te behandelen
zaak betrekking hebben.
4. De commissie van beroep beslist met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of elk
plaatsvervangend lid van de commissie heeft een stem. De vergaderingen van de commissie van
beroep zijn niet openbaar.
5. De commissie legt haar uitspraak, met redenen omkleed, vast in een schriftelijk stuk, ondertekend
door de 5 leden, respectievelijk plaatsvervangende leden die over het onderwerpelijke
beroepschrift hebben geoordeeld. Deze uitspraak wordt binnen een termijn van 10 dagen
aangetekend aan de betrokken persoon verzonden onder gelijktijdige toezending van een afschrift
daarvan aan het bestuur.
De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht ter zake van de verkregen
bescheiden en inlichtingen.
Commissie water- en visstandbeheer
Artikel 5
1. De commissie water- en visstandbeheer bestaat uit 3 leden. Zij wijst uit haar midden een
voorzitter en een secretaris aan. De commissie water- en visstandbeheer adviseert het bestuur
met betrekking tot het visserijkundig beheer van de door de vereniging geëxploiteerde viswateren.
De commissie zal daartoe zoveel mogelijk gegevens verzamelen en/of doen verzamelen
betreffende de waterkwaliteit, het visbestand, de bevisbaarheid en overige relevante onderwerpen
inzake de door de vereniging geëxploiteerde of voor de vereniging van belang zijnde viswateren.
2. De commissie rapporteert periodiek doch tenminste eenmaal per jaar haar bevindingen aan het
bestuur. Voor het doen van uitgaven is goedkeuring vereist van het bestuur.
3. De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te
nemen wanneer alle commissieleden ter vergadering aanwezig zijn; besluiten worden genomen
met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De
commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.
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Wedstrijdcommissie
Artikel 6
1. De wedstrijdcommissie bestaat uit 7 leden. Zij wijst uit haar midden een voorzitter en een
secretaris aan.
2. De wedstrijdcommissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur wedstrijden te (doen)
organiseren. De bijzonderheden van een wedstrijd, waaronder het bepalen van plaats en datum,
worden vastgesteld in overleg met het bestuur. De commissie kan een wedstrijdreglement
opstellen; zij legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur. Het wedstrijdreglement mag geen
bepalingen bevatten die in strijd zijn met landelijke of federatieve wedstrijdreglementen. Voor het
doen van uitgaven is goedkeuring vereist van het bestuur.
3. De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te
nemen wanneer tenminste 3 commissieleden ter vergadering aanwezig zijn; besluiten worden
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De
commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen, in overleg met het bestuur.
Jeugdcommissie
Artikel 7
1. De jeugdcommissie bestaat uit 7 leden. Zij wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris
aan.
2. De jeugdcommissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur activiteiten te (doen) organiseren
t.b.v. de jeugd. De bijzonderheden van deze activiteiten, waaronder het bepalen van plaats en
datum, worden vastgesteld in overleg met het bestuur.
3. De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te
nemen wanneer ten minste vijf leden ter vergadering aanwezig zijn; besluiten worden genomen
met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft een stem. De
commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen, in overleg met het bestuur.
Commissie van 60 +’ers
Artikel 8
1. De commissie 60+’ers bestaat uit 7 leden. Zij wijst uit haar midden een voorzitter en een
secretaris aan.
2. De commissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur activiteiten te (doen) organiseren t.b.v. de
60 +’ers van de vereniging. De bijzonderheden van deze activiteiten, waaronder het bepalen van
plaats en datum, worden vastgesteld in overleg met het bestuur. De commissie kan een wedstrijd
reglement opstellen voor de te houden wedstrijden; zij legt dit ter goedkeuring voor aan het
bestuur. De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten
te nemen wanneer tenminste 3 commissieleden ter vergadering aanwezig zijn; besluiten worden
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft een stem. De
commissie kan zich laten bijstaan door het bestuur.
Redactiecommissie
Artikel 9
1. De redactiecommissie bestaat uit 3 leden. Zij wijst uit haar midden een voorzitter en een notulist
aan.
2. De commissie heeft tot taak om 3 maal per kalenderjaar een verenigingsclubblad te laten
verschijnen op vastgestelde data die in overleg met het bestuur zijn vastgesteld.
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3. De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te
nemen wanneer alle commissieleden ter vergadering aanwezig zijn; besluiten worden genomen
met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft een stem. De
commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen na overleg met het bestuur.
Activiteitencommissie
Artikel 10
1. De activiteitencommissie bestaat uit 9 leden. Zij wijst uit haar midden een voorzitter en secretaris
aan.
2. De commissie heeft tot taak het organiseren van activiteiten die passen bij de vereniging en de
vereniging ten goede komen. De bijzonderheden van de activiteiten, waaronder het bepalen van
de plaats en datum, worden vastgesteld na overleg met het bestuur en indien het gebouw
betreffende, met de beheerder van het gebouw, De commissie kan een reglement opstellen, zij
legt dit ter goedkeuring voor aan het bestuur. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in
strijd zijn met het doel van de vereniging. Voor het doen van uitgaven is goedkeuring vereist van
het bestuur.
3. De commissie vergadert zo dikwijls zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te
nemen wanneer tenminste 7 commissieleden ter vergadering aanwezig zijn, besluiten worden
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft een stem. De
commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen na overleg met het bestuur,
Vastgesteld door de ledenvergadering in de vergadering gehouden te Almelo op 29 november 2000
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