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HUISHOUDELIJK REGLEMENT    

HENGELSPORTFEDERATIE MIDDEN NEDERLAND. 

Begripsomschrijving 

Artikel 1 

In dit huishoudelijk reglement wordt, tenzij anders bepaald, aan de navolgende woorden en termen de 

hieronder aangegeven betekenis gehecht. 

Federatie:    De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Hengelsportfederatie 

Midden Nederland. 

Statuten:   De statuten van de federatie. 

Huishoudelijk Reglement: Het huishoudelijk reglement van de federatie. 

Lid:    Hengelsportverenigingen binnen het werkgebied van de federatie. 

Ledenvergadering:  Alle ledenvergaderingen van de federatie. 

Aangesloten sportvisser: De persoon, die de sportvisserij beoefent en is aangesloten bij een 

aangesloten hengelsportvereniging. 

Secretariaat:   Adres secretaris van de federatie. 

 

WERKGEBIED 

Artikel 2   

Het gebied van de federatie bestaat uit de gebieden van de voormalige federaties, De Oude 

IJssel,(regio Oost),  De Betuwe (regio West) en Veluwezoom (regio Midden). 

 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 3 

1. Een hengelsportvereniging die lid van de federatie wil worden, geeft de wens daartoe schrifte-

lijk aan het bestuur van de federatie te kennen en legt daarbij over: 

a. statuten en huishoudelijk reglement van die hengelsportvereniging en een opgave van 

het ledenbestand, vermeldende de namen, adressen, geboortedata, geslacht en 

functie van de bij haar aangesloten sportvissers, waaruit blijkt dat de 

hengelsportvereniging minimaal 50 aangesloten sportvissers in het ledenbestand 

heeft, in bijzondere gevallen is het bestuur gemachtigd hiervan af te wijken; 

b. een door het dagelijks bestuur gewaarmerkt uittreksel uit de notulen van de 

ledenvergadering van die hengelsportvereniging waarin het besluit is vermeld de 

toetreding aan te vragen; 

c. een opgave van eventueel open te stellen visrechten in de vergunning(en) uit te 

geven door de federatie dan wel door Sportvisserij Nederland. 

d.  Een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

 

2. Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat het desbetreffende verzoek door het bestuur is 

ingewilligd, tenzij in het toelatingsbesluit anders is bepaald. Vanaf de datum van voorlopige 
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toetreding is contributie over het lopende boekjaar verschuldigd. 

3. Voor het toelaten van nieuwe leden zal in die gevallen, waar ter plaatse reeds een  

hengelsportvereniging is aangesloten bij de federatie, door het bestuur overleg worden ge-

pleegd met laatstbedoeld lid, dan wel laatstbedoelde leden. 

4. Hengelsportverenigingen die zijn aangesloten bij de federatie dienen op verzoek van het 

bestuur wijzigingen van de in lid 1 onder a. en d. genoemde zaken te verstrekken. 

 

Artikel 4 

1. Opzegging van het lidmaatschap door een hengelsportvereniging geschiedt bij aangetekend 

schrijven aan het bestuur, onder overlegging van een door het dagelijks bestuur van de 

hengelsportvereniging gewaarmerkt uittreksel uit de notulen van de ledenvergadering van de 

hengelsportvereniging waarin tot opzegging is besloten onder vermelding van de reden van de 

opzegging. De opzeggende vereniging kan zich niet aansluiten bij een andere federatie. 

2. Opzegging dient te geschieden vóór 1 oktober van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt 

op 31 december van het daaropvolgende jaar, tenzij het bestuur anders beslist. 

3. Beëindiging van het lidmaatschap kan eerder geschieden dan in lid 2 bepaald, indien de leden 

van betreffende hengelsportvereniging zijn ondergebracht bij een andere, aangesloten 

hengelsportvereniging. 

 

WEDSTRIJDEN 

Artikel 5  

1. Het is de aangesloten verenigingen niet toegestaan om een wedstrijd te organiseren waarbij 

de gevangen vissen worden meegenomen ter bepaling van de uitslag. 

 

2. Het is de aangesloten hengelsportverenigingen toegestaan om een wedstrijd te organiseren 

waarbij de gevangen vissen na meting/weging worden teruggezet, mits deze wedstrijd: 

a. is aangemeld bij het secretariaat van de federatie voor zover de wedstrijd binnen het 

werkgebied van de federatie wordt georganiseerd, is aangevraagd en toestemming 

gekregen van de federatie. 

 

VERPLICHTINGEN  en RECHTEN van de LEDEN 

Artikel 6 

1. De hengelsportverenigingen zijn verplicht de visrechten op openbaar vaarwater die zij bezitten 

open te stellen voor opname in de Kleine VISpas. Te bevorderen dat de visrechten op wateren 

van verenigingen worden opengesteld voor de sportvissers van Hengelsport Federatie Midden 

Nederland. 

2. De aangesloten leden zijn verplicht de federatie schriftelijk op de hoogte te houden van 

bestuursmutaties, adreswijzigingen en van wijzigingen in het waterbestand.  

3. Vissterfte en –flauwte, alsmede gevallen van visstroperij, dienen onverwijld te worden 
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doorgegeven aan het federatiekantoor en/of het betreffende waterschap, respectievelijk het 

federatiekantoor en/of de buitengewone opsporingsambtenaar, politie of AID. 

4. Het lidmaatschap van de federatie geeft de leden het recht: 

a. deel te nemen aan de ledenvergaderingen, daarin het woord te voeren en het 

stemrecht uit te oefenen; 

b. gebruik te maken van alle door de federatie geboden faciliteiten op het gebied van de 

sportvisserij neergelegd in de statuten en huishoudelijk reglement en of besluiten van 

de federatie; 

c. de sportvissers van de leden te laten deelnemen aan de door de federatie, al dan niet 

in samenwerking met anderen (overkoepelende) organisatie, georganiseerde 

wedstrijden en andere activiteiten; 

d. gebruik te maken van de diensten van de adviseur sportvisserij in overleg met het 

federatiebestuur.  

 

WIJZIGINGEN STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN EEN 

HENGELSPORTVERENIGING 

Artikel 7 

De statuten en/of het huishoudelijk reglement van een aangesloten hengelsportvereniging mogen niet 

in strijd zijn met die van de federatie. 

 

HET BESTUUR,  REGIOBESTUURS- EN COMMISSIELEDEN 

Artikel 8 

Het bestuur, regiobestuur en commissies bestaan uit personen die de leeftijd van 18 jaar hebben 

bereikt. Zij moeten affiniteit hebben met de hengelsport en het statutair vastgelegde doel van de 

federatie onderschrijven. Van regiobestuursleden en/of commissieleden wordt tevens verwacht dat zij 

lid zijn van een bij de federatie aangesloten leden. 

1. a. Het bestuur: 

Kandidaatstelling kan geschieden door één of meerdere regio’s/hengelsport-

verenigingen, of door het bestuur. Conform artikel 16 van de statuten, geschiedt de 

verkiezing door de ledenvergadering. 

Kandidaatstelling door een regio/hengelsportvereniging dient minimaal 6 weken voor de 

verkiezing schriftelijk bij het bestuur te geschieden en moet vergezeld gaan van een 

schriftelijke bereidverklaring van betrokkene. 

b. Regiobestuur: 

 Kandidaatstelling kan geschieden door één of meerdere hengelsportverenigingen of door 

het regiobestuur. Kandidaatstelling door een hengelsportvereniging dient minimaal 6 

weken vóór de verkiezing schriftelijk bij het regiobestuur te geschieden en moet 

vergezeld gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de betrokkene. 

 c.     Commissies: 

Kandidaatstelling kan geschieden door één of meerdere regio’s/hengelsportverenigingen, 
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door de commissie of door het bestuur. Kandidaatstelling door een 

regio/hengelsportvereniging en de commissie dient minimaal 6 weken vóór de verkiezing 

schriftelijk bij het bestuur te geschieden en moet vergezeld gaan van een schriftelijke 

bereidverklaring van betrokkene. 

Het doel en de taken van de betreffende commissie en de wijze van benoeming en 

ontslag van commissieleden wordt geregeld in het betreffende commissiereglement. 

d.     Adhoc Commissies: 

Dit kunnen onder andere zijn: 1.Arbitragecommissie 

      2.Statutencommissie   3.Adviescommissie 

De benoeming van leden voor deze commissies vindt plaats door het bestuur. 

 

Voor zover niet in enig reglement geregeld, worden de taken en functies van commissieleden in 

onderling overleg verdeeld. Iedere commissie stelt een rooster van aftreden op. 

 

TAAKSTELLING VAN BESTUURS -  EN COMMISSIELEDEN 

Artikel 9 

1. Het bestuur: 

De samenstelling van het bestuur, dat is gekozen volgens een rooster van aftreden, wordt 

jaarlijks aan de leden bekend gemaakt. 

Haar taak is in het bijzonder: 

a. Controle op naleving statuten, reglementen en federatiebepalingen. 

b. Het doen vertegenwoordigen van de federatie, voorzover in belang van de 

hengelsport. 

c. Het vaststellen van data en agenda's van ledenvergaderingen. 

d. Het formuleren van lange termijnvisies op de diverse beleidsterreinen, ter verdere 

uitwerking en uitvoering door bestuur en het kantoor van de federatie. 

e. Het vervullen van de functie van werkgever. 

f. Het voeren van een adequaat financieel beheer, onder verantwoording aan de 

aangesloten hengelsportverenigingen. 

g. Organiseren van controle en toezicht door politie, BOA’s, enz. op het in bezit hebben 

van de vereiste vergunningen om te mogen vissen. 

2. De regiobesturen: 

Toezicht op de naleving van de binnen de regio gemaakte afspraken, alsmede de  

statuten, reglementen en bepalingen van de federatie. Hieraan worden tevens taken 

toegevoegd die voortvloeien uit de regiostructuur van de federatie. 

3. Commissiebesturen: 
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Controle op naleving en uitvoering van het vastgestelde beleid, alsmede de statuten, 

reglementen en bepalingen van de federatie. Hieraan worden tevens taken toegevoegd die 

voortvloeien uit de regiostructuur van de federatie. 

4. Leden van bijzondere commissies: 

Opdrachten worden door het bestuur en indien de opdracht dit vereist, de ledenvergadering 

verstrekt. 

 

Artikel 10   

1.  Bestuurslid is men voor een periode van drie jaar. Na afloop van deze is men terstond 

herkiesbaar. 

2. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast volgens welke jaarlijks een deel van het 

bestuur aftreedt. 

3. Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van 

tenminste vier bestuursleden vereist, tenzij het nemen van een besluit terzake van dezelfde 

aangelegenheid reeds eenmaal wegens onvoltalligheid van de vergadering moest worden 

uitgesteld. 

In spoedeisende gevallen wordt door het bestuur een beslissing genomen, voorzover geen 

onherroepelijke wettelijke verbintenissen worden aangegaan. In de eerstvolgende 

bestuursvergadering dient van dat besluit door de voorzitter mededelingen te worden gedaan. 

4. Bestuursleden hebben het recht voorafgaand aan de vergadering agendapunten in te 

brengen, mits met toestemming van de vergadering. Ordevoorstellen mogen te allen tijde 

worden ingebracht. 

 

LEDENVERGADERINGEN 

Artikel 11 

1. Regiobesturen en leden hebben het recht agendapunten voor een aanstaande ledenverga-

dering uiterlijk acht weken voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris in te dienen. 

2. In de ledenvergadering kunnen uitsluitend beslissingen worden genomen ten aanzien van de 

geagendeerde punten. In spoedeisende gevallen kan een vergadering, indien hiertoe door 

twee/derde deel van de aanwezige leden wordt besloten, agendapunten toevoegen. De 

voorzitter bepaalt op welk moment de vergadering de aldus ingelaste agendapunten zal 

behandelen.  

 

ORDE VAN DE LEDENVERGADERINGEN 

Artikel 12 

1. Toegang tot de ledenvergadering hebben 2 afgevaardigden per lid, het bestuur van de federa-

tie, de regiobestuurders en  twee leden van de commissies als bedoeld in artikel 27 van de 

statuten. Ereleden hebben het recht de ledenvergaderingen bij te wonen na daartoe 
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uitgenodigd te zijn door het bestuur, zij hebben geen stemrecht. Genodigden hebben 

eveneens toegang tot de vergadering. 

2. In de vergadering wordt behalve door de voorzitter het woord gevoerd door degene, die 

daarvoor de toestemming van de voorzitter heeft verkregen. 

4. Besluiten worden genomen en verkiezingen geschieden bij volstrekte meerderheid van 

stemmen, tenzij in de statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald. 

5. Stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk, tenzij de vergadering 

anders beslist. Bij staking van stemmen is het voorstel, conform artikel 21 lid 5 van de 

statuten, verworpen. 

Een hengelsportvereniging kan uitsluitend eensluidende stemmen uitbrengen. 

Aan schriftelijke stemming gaat de benoeming van een stembureau van drie leden vooraf. 

6. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

7. Een besluit van de ledenvergadering kan uitsluitend worden herzien door een besluit van de 

ledenvergadering. Het bestuur kan besluiten de laatstgenoemde vergadering schriftelijk te 

houden. Zij stelt hiertoe een brief op waarin zij de hengelsportverenigingen voorstelt een 

genomen besluit te herzien. Indien de hengelsportverenigingen tegen dit voorstel zijn, dienen 

zij dit voor een bepaalde datum kenbaar te maken aan het bestuur. Blijkt een quorum van 

40% niet te worden gehaald, dan is het voorstel aangenomen. Bij een hoger quorum wordt 

alsnog een extra ledenvergadering uitgeschreven. 

 

GELDMIDDELEN 

Artikel 13 

1. Iedere hengelsportvereniging is voor alle bij haar aangesloten sportvissers contributieplichtig 

aan de federatie voor het bedrag zoals op de ledenvergadering voor dat jaar is vastgesteld, 

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen senior- en jeugdleden.  

2. Een lid van een hengelsportvereniging is jeugdlid tot het jaar waarin hij 15 wordt.  

3. De hengelsportverenigingen zijn verplicht, door middel van daartoe geëigende bescheiden, 

het juiste aantal aangesloten sportvissers aan te tonen. De Federatie kan zonodig de 

opgegeven aantallen controleren. De hengelsportverenigingen zijn verplicht daaraan alle 

medewerking te verlenen. 

4. Ereleden van de federatie betalen geen Federatieafdracht. 

 

ARBITRAGECOMMISSIE 

Artikel 14 

De arbitragecommissie, zoals genoemd in artikel 28 van de statuten, wordt ingesteld en functioneert 

conform de betreffende bepalingen. Ieder lid is gerechtigd om een arbitragelid voor te dragen.  

 

SCHENKINGEN 
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Artikel 15 

Schenkingen kunnen door de federatie alleen met toestemming van de ledenvergadering worden 

aanvaard. 

 

VERGOEDINGEN 

Artikel 16 

De ledenvergadering kan besluiten aan bestuursleden een jaarlijkse vergoeding toe te kennen. De 

leden van het bestuur en de leden van commissies en regio’s ontvangen voor het bijwonen van 

vergaderingen of bijeenkomsten een vergoeding voor reiskosten, door de federatie vastgesteld in de 

financiële richtlijnen.  

De afgevaardigden van leden ontvangen geen vergoeding voor het bijwonen van ledenvergaderingen. 

 

UITGIFTE VERGUNNINGEN 

Artikel 17 

De uit te geven vergunningen worden onderscheiden in: 

a. vergunningen, bestemd voor de leden van de aangesloten leden; 

b.  Bijzondere vergunningen, Dag- en Weekkaarten. De prijs hiervan wordt door het bestuur 

vastgesteld; 

c. wedstrijdvergunningen, die worden onderscheiden als volgt: 

a. vergunningen, verstrekt aan aangesloten leden. 

b. vergunningen verstrekt aan niet aangesloten leden binnen het federatie gebied. 

 d. alle vergunningen zijn en blijven tijdens de geldigheidsduur eigendom van de 

federatie. 

 

CONTROLE 

Artikel 18 

1. De controle op en aan het viswater vallende onder het beheer van de federatie wordt 

opgedragen aan BOA’sen federatiecontroleurs. 

Zij dienen in het bezit te zijn van een door of namens het federatiebestuur uitgegeven 

legitimatiekaart. 

2. De controle omvat de naleving van de bepalingen van de visserijwet en andere relevante 

wettelijke bepalingen en de bepalingen van de door of namens de Federatie uitgegeven 

VISpassen, vergunningen, statuten, reglementen of andere publicaties.  

3. Zij zijn verplicht zich bij het aanspreken van sportvissers te legitimeren. 

4. Houders van VISpassen en Lijsten van Viswateren zijn verplicht deze bescheiden op eerste 

aanvraag aan hen te overhandigen. 

5. De tot controle bevoegde personen zijn verplicht bij het constateren van een overtreding het 

lid hierop attent te maken. 
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Indien van de overtreding rapport zal worden opgemaakt moet dit ter plaatse aan de 

overtreder worden medegedeeld. 

 

OVERTREDINGEN 

Artikel 19 

Overtredingen worden onderscheiden in: 

a. het niet nakomen van de bepalingen, vastgelegd in de visserijwet, de statuten, de 

reglementen en door de federatie uitgereikte VISpassen en Lijsten van Viswateren, 

vergunningen en/of schriftelijk via een orgaan of op andere wijze ter kennis van de 

hengelsportverenigingen  c.q. aangesloten sportvissers gebracht. 

b. het kopen, te koop aanbieden of verkopen van in federatiewater gevangen vis. 

c. het gebruik maken van vangmiddelen, waarvan de toepassing volgens de wet verboden is of 

waarvoor geen vergunning werd verstrekt. 

d. het vissen zonder vergunning en/of het medewerken aan of gelegenheid geven tot vissen 

zonder vergunning in de door de federatie beheerde viswateren. 

e. het hinderen, beledigen of bedreigen van de in artikel 18 van dit huishoudelijk reglement tot 

controle bevoegd verklaarde personen. 

f. het plegen van handelingen die in strijd zijn met de belangen van de federatie. 

 

SANCTIES 

Artikel 20 

Bij overtredingen, zoals opgesomd in artikel 19,  die van dien aard zijn dat de belangen van de 

hengelsport in het algemeen en de belangen van de Hengelsport Federatie Midden Nederland in het 

bijzonder ernstig zijn of worden geschaad, gepleegd door een lid van de betreffende 

hengelsportvereniging, heeft het bestuur de bevoegdheid na een schriftelijke waarschuwing (gele 

kaart) en herhaling van de overtreding een sanctie op te leggen aan de hengelsportvereniging. De 

hengelsportvereniging kan ook zelf besluiten tot het opleggen van een sanctie aan de betreffende 

hengelsporter.  Bij herhaling van bovengenoemde overtreding zonder dat er sprake is van adequate 

maatregelen door het dagelijksbestuur van de hengelsportvereniging kan ontzetting uit de federatie 

van de betreffende H.S.V. door het bestuur volgen. Beroep hiertegen staat open bij de algemene 

ledenvergadering.  

De bevoegdheid een sanctie op te leggen, vervalt wanneer de betreffende hengelsportvereniging 

aantoont adequate maatregelen te hebben genomen, voor zover die in haar mogelijkheden liggen. 

 

REGIO’s 

Artikel 21 

Teneinde de leden van de federatie zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken in de federatie 

en de inspraakmogelijkheid te bevorderen worden regio’s gevormd. 
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Het besluit tot vorming respectievelijk opheffing, alsmede de indeling van regio’s wordt genomen door 

de ledenvergadering. 

 

Artikel 22 

Regiovergaderingen zijn vergaderingen van hengelsportverenigingvertegenwoordigers per regio.  

Op deze vergaderingen worden vraagstukken inzake de federatie en de hengelsport besproken, 

alsmede specifieke regioaangelegenheden. 

In tegenstelling tot het gestelde in artikel 21 lid 3 van de statuten, heeft bij een stemming op een 

regiovergadering iedere hengelsportvereniging een stem. 

 

WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT 

Artikel 23 

Wijzigingen van dit reglement kunnen uitsluitend tot stand gebracht worden door een besluit van de 

ledenvergadering op voorstel van het bestuur, een regio of een hengelsportvereniging. 

 

 


