H.S.V. “De Goede Vangst”
Opgericht 22 April 1966 (statuten d.d. 25 februari 1981)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.

De vereniging draagt de naam Hengelsportvereniging “De Goede Vangst” en
is gevestigd te Niezijl.

DOEL
Artikel 2.

Het doel van de vereniging is de hengelsport zoveel mogelijk langs de wettige
weg te bevorderen.

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 3.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Een lidmaatschap eindigt door;
a.
schriftelijke opzegging bij secretaris of voorzitter tenminste drie maanden voor de
aanvang van het nieuwe jaar. (voor 1 oktober)
b.
overlijden.
c.
royement wegens wangedrag of contributieschuld en krachtens een besluit van de
jaarlijkse algemene ledenvergadering waarbij minstens 3/4 deel van de uitgebrachte
stemmen moeten zijn uitgebracht voor het royement. Het bestuur kan hierop vooruitlopend
tot schorsing overgaan.

TOETREDING ALS LID
Artikel 4.

Alleen zij die woonachtig zijn in plaatsen van de voormalige gemeente
Grijpskerk of in de directe omgeving daarvan, mogen toegelaten worden als lid van de
vereniging. In afwijkende situaties beslist het bestuur. Indien een lid door verhuizing buiten
voornoemd gebied komt te wonen, kan hij of zij lid blijven van de vereniging.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 5.

Het verenigings- en boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar.

BESTUUR
Artikel 6.

De vereniging wordt geleid en vertegenwoordigd door een bestuur, gekozen
door en uit leden. Deze verkiezing vindt plaats op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
De leden van het bestuur dienen meerderjarig te zijn. Bestuursleden worden gekozen voor
een periode van 3 jaar. De voorzitter, secretaris en de penningmeester kunnen nimmer in
hetzelfde jaar samen aan de beurt van aftreden zijn. Bestuursleden zijn na een
bestuursperiode van 3 jaar herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. Na een 2e bestuursperiode van drie jaar is het bestuurslid alleen op eigen verzoek herkiesbaar.
De bestuursverkiezing vindt plaats volgens vrije verkiezing. Het bestuur bestaat uit
tenminste 5 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en
penningmeester. Treedt het bestuur en bloc af, dan is het bestuur gehouden de
werkzaamheden te blijven verrichten totdat op de algemene ledenvergadering een nieuw
bestuur is gekozen.

VERKIEZINGEN
Artikel 7.

Alle leden vanaf 18 jaar zijn stemgerechtigd. Een voorstel of een
bestuursverkiezing wordt geacht te zijn aangenomen bij absolute meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen (de helft plus 1). Bij staking der stemmen moet herstemming
plaatsvinden. Indien bij deze herstemming de stemmen wederom staken wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen. Bij verkiezing van bestuursleden wordt de oudste in jaren geacht
te zijn verkozen. Blanco of onduidelijke stemmen zijn ongeldige stemmen. Over personen
moet schriftelijk worden gekozen.

CONTRIBUTIE
Artikel 8.

De contributie wordt ieder jaar op de algemene ledenvergadering

vastgesteld.

WEDSTRIJDEN
Artikel 9.

a. Het bestuur is verplicht ieder jaar de volgende competitiewedstrijden uit

te schrijven.
Zomercompetitie
10 wedstrijden
Zomeravondcompetitie
8 wedstrijden
Woensdagochtendcompetitie 8 wedstrijden
b. Op straffe van diskwalificatie is het aan deelnemers van de wedstrijden verboden korter
dan 3 dagen van te voren op de vastgestelde plaats te vissen of voeren.

c. De wedstrijddata en -plaatsen worden door het bestuur vastgesteld en op de algemene
ledenvergadering bekend gemaakt.
d. De vastgestelde wedstrijden voor de zomercompetitie worden gehouden binnen de
federatie Groningen/Drenthe en de federatie Friesland.
e. De vastgestelde wedstrijden voor de zomeravondcompetitie en
woensdagochtendcompetitie worden, gezien de duur van de te houden wedstrijden,
gehouden binnen een straal van 20 kilometer gemeten vanaf ‘t Schanshuus te Niezijl.
f. De aard van de te houden wedstrijden (stek, locatie of groepjes) wordt tijdens de
algemene ledenvergadering bepaald.
g. Zonder dringende bezwaren worden wedstrijddata en wedstrijdplaatsen niet veranderd.
h. Bij onduidelijkheden of onvoorziene situaties ligt de beslissingsbevoegdheid bij het
bestuur.

WEDSTRIJDREGLEMENT
Artikel 10.

Naast de statuten en het huishoudelijk reglement bestaat een afzonderlijk
wedstrijdreglement.

VERGADERINGEN
Artikel 11.

Eens per jaar wordt in de maand januari of februari de algemene
ledenvergadering gehouden. Door het bestuur, of op verzoek van tenminste 10 leden, kan
een buitengewone ledenvergadering belegd worden.

BESTUURLIJKE BESLISSINGEN
Artikel 12.

In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet
voorzien, beslist het bestuur.
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WEDSTRIJDREGLEMENT
Artikel 1.

De wedstrijddata en wedstrijdplaatsen worden door het bestuur vastgesteld
en worden op de algemene ledenvergadering bekend gemaakt. Zonder dringende bezwaren
wordt hier niet van afgeweken.

Artikel 2.

In principe is de plaats van vertrek voor iedere wedstrijd de parkeerplaats
nabij het voetbalveld in “De Enk” te Grijpskerk.

Artikel 3.

Om bij de visplaats te komen rijden de deelnemers achter de wedstrijdleider
of één der bestuursleden aan. Indien door omstandigheden niemand van het bestuur
aanwezig kan zijn, is door het bestuur iemand van de deelnemers als wedstrijdleider
aangesteld en rijdt men achter hem aan naar de visplaats.

Artikel 4.

De wedstrijdleider geeft voor het vertrek de juiste tijd aan. Hij meldt
bijzonderheden ten aanzien van de wedstrijd en meldt hoe laat de deelnemers weer terug
moeten zijn op de afgesproken plaats.

Artikel 5.

Leden die te laat komen voor de wedstrijd of tijdens de wedstrijd eerder
vertrekken, moeten zich melden c.q. afmelden bij één der bestuursleden of een medelid, die
dit op zijn beurt meedeelt aan iemand van het bestuur of de wedstrijdleider.

Artikel 6.

Er wordt gevist met 1 hengel en 1 haak met aas naar wens. Met vers de vase
en rode maden mag niet gevist worden! (kunst of imitatie is wel toegestaan).

Artikel 7.

Roofvis telt niet mee. Onder roofvis wordt verstaan: Snoek, Snoekbaars, Baars

en Paling.

Artikel 8.

Graskarpers en karpers groter dan 50 cm moeten ter plaatse gewogen worden
en mogen niet in het leefnet. Deze vis dient bij vangst onmiddellijk teruggezet te worden.

Artikel 9.

Indien geen wettelijke minimummaat is vastgesteld mag de gevangen vis ter
weging worden aangeboden. Is er wel een minimummaat vastgesteld dan geldt deze
minimummaat.

Artikel 10. Puntentelling; Voor iedere te weging aangeboden vis wordt 1 punt gerekend
en voor iedere 50 gram ook 1 punt. Voor de te houden 10 zomercompetitiewedstrijden
tellen de 8 beste wedstrijden mee in de eindrangschikking. Voor de 8
zomeravondcompetitiewedstrijden tellen de 6 beste wedstrijden mee in de
eindrangschikking en ook voor de 8 woensdagochtendcompetitiewedstrijden tellen de 6
beste wedstrijden mee in de eindrangschikking

Artikel 11.

Te laat binnen komen na de wedstrijd, om wat voor reden dan ook, betekent
diskwalificatie voor deze wedstrijd.

Artikel 12.

Het is verboden tijdens de wedstrijd gebruik te maken van, of het vissen
vanaf, boten, in welke vorm of benaming dan ook.

Artikel 13.

Het is verboden terreinen met borden “Verboden Toegang” of “Verboden te
Vissen” te betreden, ongeacht de uitvoering en kleur van deze borden.

Artikel 14.

Het is verboden te vissen vanaf terreinen van zuivel- en vleesverwerkende
fabrieken, of nabij afvalwaterlozingspunten daarvan.

Artikel 15.

Het is verboden riet, gewassen en beplanting op landerijen te vernielen of te
beschadigen. Hekken of andere afsluitingen dienen weer afgesloten te worden. We lopen op
gras- en bouwlanden langs de kanten. We laten geen vuil, nylondraad, lood en plastic
zakken achter op de stek.

Artikel 16.

Het is ten strengste verboden aardappelland te betreden.

Artikel 17.

Klachten en/of door minstens 2 personen geconstateerde overtredingen
moeten binnen een kwartier na terugkomst of einde van de wedstrijd aan iemand van het
bestuur of de wedstrijdleider ter kennis worden gebracht met naam en toenaam van de
overtreder(s). Indien daartoe, na onderzoek , aanleiding is zal het bestuur een passende of
noodzakelijke sanctie treffen.

Artikel 18.

Iedere deelnemer aan de wedstrijden vist voor eigen risico.

Artikel 19.

Waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.
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