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WIJZIGING STATUTEN VERENIGDE HENGELSPORT REGIO DORDT

2018.000452.01tMr
Heden,dedertigstenovembertweeduizendachttien
verschenen voor mij, Mr. JOHANNES VAN DER VEEN, notaris te Dordrecht'1. mevrouw THERESIA JOHANNA DE BOOIJ, wonende te 3318 EG Dordrecht,I(apteynweg 133, geboren te Berkhout op zeventien september negentienhonderdvierenveeftig, houdster van Nederlandse identiteitskaart, nummer IVH9P33H9(afgegeven door de gemeente Dordrecht op negen januari tweeduizend zeventien),.
ongehuwdennietalspartnergeregistreerd]en
2. de heer RUDI KLETON wonende te 3313 GT Dordrecht, Dintelstraat 20,geboren te Dordrecht op elfjanuari negentienhonderd achtenveertig, houder vanNederlandse identiteitskaart, numrner IS1P4JH51 (afgegeven door de gemeenteDordrecht op negentien september tweeduizend zestien), gehuwd
te dezen handelende als respectievelijk penningmeester en secretaris van de
Dordrecht gevestigde vereniging: VERENIGDE HENGELSPORT REGIO DORDT,kantoorhoudende te 3318 EG Dordrecht, I(apteynwegI33, ingeschreven in hethandelsregister onder nuÍrner 403239 | 6'
hiema te noemen: de vereniging en als zodanig bevoegd tot het verrichten van na teen rechtshand el in_q.
De verschenen personen verklaarden
dat de vereniging op acht september negentienhonderd zevenentachtig
rnel

d

-

is-

'

^^-o.i^hf

dat de statuten voor het laatst integraal zljn gewijzigd bij akte op drie septernbernegentienhonderd eenennegentig verleden voor Mr. Th.P. Damstra, destijdsnnfaric

fp lìnr¡{ronh+.

-datdealgemeneledenvergaderinggehoudenopZeVenentwintig1¡¿¿¡ftweeduizend achttien heeft besloten de statuten wederom integraal te wijzigen,waarvan blijkt uit de notulen waaryan een exemplaar aan deze akte zal worden-oh o^1"+.

-

zlj de op grond van gemeld besluit gewijzigde statuten van de vereniging bijdeze in een notariële akte willen vastleggen, welke statuten vooftaan zullen luidendat

oIo .r^l.tf.

STATUTEN
Naam, zetel en
1

\

Deverenigingdraagtdenaam:VerenigdeHengelsportRegioDoIdt.Z1jwordtindestatutengenoemd:''devereniging'l.
De vereniging heeft haar zetel te
Doel en

1.

2.

Het doel van de vereniging is
a. het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie;b. het beschermen en verbeteren van de visstand
c. het behartigen van de belangen op hengelsportgebied van de sportvissers in hetalgemeen en van de leden en de jeugdleden van de vereniging in het bijzonder.De vereniging tracht haar doelstellingen te bereiken,hetzij zelfstandig ,hetzij insamenwerking met andere hengelsportverenigingen,hetzij door aansluiting bij- en insamenwerkingmetoverkoepe1endeorganisatieSdoor.
a. het kopen, huren of op andere wijze, met of zonder lasten, ter beschikkingkrijgen van vis- en looprecht, viswater, terreinen, opstallen en van overige-zaken, die de beoefening van de hengelsport kunnen bevorderen
b. te streven naar wettelijke regelingen en andere overheidsmaatregelen, waardoorde belangen van de hengelsport worden gewaarborgd en mogelijk bevorderd;c. het in stand houden en verbeteren van een milieu dat aan de beoefening van dehengelsport zoveel rnogelijk kansen biedt'
d. het zonodig uitzetten van vissoorten die voor de hengelsport en/of het milieuvan belang zijn of kunnenzljn en overigens het zoveel mogelijk op peil houdenvan de visstand in het ter beschikking van de (eugd)leden staande viswater;e. alle overige wettige middelen welke de doelstellingen van de vereniging kunnen.

Categorieën van betrokken personen

Artikel3
De vereniging kent
^

b.
c.
d.

orolorloñ.

I

jeugdl
begunstigers.

Ereleden

Artikel4
Ereleden zijn natuurlijke personen die vanwege hun verdiensten voor de vereniging enloÊ
hengelsport in het algemeen op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering

tot-

erelid zijn benoemd.
Ereleden hebben alle rechten, voortvloeiend uit het lidrnaatschap van de vereniging-

ZIJ-

behoudens het stemrecht,tenzij zij tevens lid van de verenigingzijn, in welk geval
eveneens het sternrecht hebben.

Ere1edenzijnvrijgesteldvanfinanciëleverplichtirrgenjegensdevereniging.Leden en lidmaatschap
Á

r+il.ol

1.
2.

3.

4.

<

vânworden.-

Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd
veertien jaar hebben bereikt op één januari van het jaar waarin zij lid

De aanrnelding voor het lidrnaatschap rnoet schriftelijk gebeuren bij het bestuur doorrniddel van een aanmeldingsformulier te verkrijgen bij de vereniging of bij een vande aangesloten verkooppunten. Als de vereniging hiervoor kiest kan aanmelding ookvia een elektronisch fonnulier plaatsvinden.
Het bestuur beslist uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van
aanmeldingsformulier over de toelating tot het lidrnaatschap
Bij toelating tot het lidmaatschap ontvangt het licl een lidmaatschapsbewij
Bij niet-toelating geeft het bestuur de aanvrager van het lidmaatschap schriftelijkbericht daarvan waarin de redenen die tot weigering van de toelating hebben geleidworden vermeld en de mogelijkheid om tegen die beslissing schriftelijk beroep in testellen bij de commissie van beroep zoals vermeld in artikel 16
Bij niet-toelating tot het lidmaatschap kan de aanwager binnen één maand
ontvangst van de in het vorige lid genoemde schriftelijke kerurisgeving beroep-

instellenbijdecommissievanberoepzoalsvermeldinartikel16.-

De commissie van beroep beslist in hoogste instantie omtrent het ingestelde beroepbinnen zes weken na ontvangst door het bestuur van het beroepsschrift.
commissie van beroep kan alsnog tot toelating besluiten, in welk geval
betrokkene alsno g een lidrnaatschapsbewij s ontvangt.
De aanvrager wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit van
commissie van beroep in kennis gesteld.
5. Een jeugdlid wordt lid met ingang van één januari van het jaar, volgend op het jaarwaarin dit jeugdlid de leeftijd van veertien jaar bereikt, tenzij het jeugdlidrraatschapvóór één oktober van het voorafgaande jaar schriftelijk is opgezegd
Jeugdleden en jeugdlidmaatschap

1.

Jeugdleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die nog niet de
leeftijd van veeftien jaar hebben bereikt op één januari van het jaar waarin zij

lid-

2.

De aanmelding voor het jeugdlidmaatschap moet schriftelijk gebeuren bij het bestuur
door middel van een aanmeldingsfonnulier. Als de vereniging hieruoor kiest kanaarunelding ook via een elektronisch formulier plaatsvinden. Het fonnulier dient-

-4mede door de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de aanwager te

worden-

De indiening van het aanmeldingsformulier voor het jeugdlidmaatschap houdt in een
aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging met ingang van de
waarop de aanvrager dat lidrnaatschap kan verkrijgen, onder toepassing van
bepaalde in artikel 5 lid 5
Het bestuur beslist over de toelating tot het jeugdlidmaatschap binnen één maand na-

datumhet-

3.

ontvaqgst van het aanmeldingsformulier.
Bij toelating tot het jeugdlidmaatschap wordt aan de wettelijke vertegenwoordiger(s)van het jeugdlid een ten name van het jeugdlid gesteld jeugdlidrnaatschapsbewijs-

Bij niettoelating geeft het bestuur

de wettelijke vertegenwoordiger(s) van

aaîvra5er schriftelijk bericht daarvan. Tegen deze beslissing van het bestuur

staat-

geen beroep open.

Aanvang ên einde van het lidmaatscha
Aftikel T
1. Het lidmaatschap van de vereniging begint op de datum waarop het bestuur dan welde commissie van beroep, tot de toelating van de aanvrager heeft besloten. In þs¡geval, vermeld in artikel 5 lid 5 begint het lidmaatschap van het betrokken jeugdlidop éérl januari van het jaar, volgend op het jaar waarin het jeugdlid de leeftijd vanveertien jaar heeft þspsild.
2. Het lidmaatschap eindist'
a. dgor overlijden van het lid'

b.doortijdigeschriftelijkeopzeggingdoorlretlid'

c.doortijdigeschriftelrykeopzeggingnamenSdeverenigil18.Deze opzegging kan gebeuren wanneer een lid zijn verplichtingen jegens

de-

vorenigingniet,niettijdigofnietvol1edignakomtenookWâ1[1e€fredelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidrnaatschap vanhet betrokken lid voort te zetten'

d'doorontzettinguithet1idmaatschapmetonmiddellijkeingang.-

3.

4.

Deze ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met destatuten, het huishoudelijk reglement of besluiten der vereniging handelt swparonder begrepen het begaan van de overtredingen welke zijn opgenomen inhçl huishoudehjk reglement, of de vereniging op onredelijke wijze benadssll.Opzegging namens de vereniging gebeurt door het bestuur
Opzegging door het lid of namens de vereniging kan slechts gebeuren
eenendertig december van enig jaar.

tegen-

Bij oppegging door het lid kan opzegging

slechts plaatsvinden met inachtneming van

r\

een opzegtermijn van tenminste een maand en door middel van een gedagtekende

h

persoonlijk ondertekende brief/mail. Bij een minderjarig lid rnoet de brief ook doordiens wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn ondertekend.Bij opzegging namens de vereniging kan de opzegging plaatsvinden rnet inachtne-ming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
Het lidrnaatschap kan echter met onrniddellijke ingang worden opgezegd indien vaneen lid of van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap

5.

te laten rroortduren
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidrnaatschapeindigen op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar waann

is-

ar¡ooonÃ

6.
.
7

8.

Ontzetting uit het lidmaatschap gebeurt door het bestuur
Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging en vaneen besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap kan de betrokkene binnen één maandna de ontvangst van de kennisgeving van het besluit, schriftelijk in beroep gaanbijde commissie van beroep. De betrokkene wordt daartoe zo snel mogelijk schriftelijkvan het besluit in kennis gesteld, met opgave van redenen en onder vermelding vande mogelijkheid van beroep daartegen. Gedurende de beroepstennijn en gedurendede beroepsprocedure is het betrokken lid geschorst.
De commissie van beroep beslist in hoogste instantie omtrent het ingestelde beroepbinnen zes weken na ontvangst door het bestuur van het beroepsschrift. Het-

betrokkenlidwordtzospoedigmoge1rjkvanhetbesluitvandecommiSSieschriftelijk in kennis -eesteld.
Warureer de conmissie van beroep het ingestelde beroep gegrond acht, eindigt deschorsing van het betrokken lid op de dag van de dienovereenkornstige uitspraak van.
de commissie; wanneer de commissie van beroep het ingestelde beroep ongegrondacht, eindigt het lidmaatschap van het betrokken lid op de dag van

9.

dienovereenkomstige uitspraak van de commissie.
Voordat het bestuur een besluit neemt tot opzegging van, of ontzetting uit
lidmaatschap kan het bestuur het betrokken lid schriftelijk een waarschuwing (laten)geven, met vennelding van de reden(en) welke kan (kunnen) leiden tot een zodanig-

he¡-

bes1uitvanhetbestuur.Hetbestuurkanaandiewaarschuwingeenperiodeverbinden waarbinnen het betrokken lid alsnog volledig aanzljnverplichtingen tenopzichte van de vereniging rnoet hebbe¡ y6ld¿¿1.
10. Het bestuur kan ook alvorens een besluit te nernen tot opzegging van, of ontzettinguit het lidmaatschap, het betrokken lid schorsen voor een periode van maximaal drieDe schorsing eindigt van rechtswege wanneer het bestuur niet vóór het einde van de-

-6

schorsingsperiodeeenbesluitlreeftgenomenhetzijtotopzeggingvanhetlidrnaatschap van het betrokken lid of tot ontzeitingvan dat lid uit zijn lidmaatschap,hetzij tot beëindiging van de schorsing.
Het betrokken lid ontvangt over zijn schorsing schriftelijke bericht waarin wordtvenneld: de periode gedurende welke hij is geschorst, de redenen die tot zljnschorsing hebben geleid en de mededeling dat het bestuur zal overgaan
opzeggingvanzijn lidmaatschap of ontzetting uit zijn lidmaatschap wanneer hetbetrokken lid niet alsnog voor het einde van de schorsìngsperiode volledig aan zijnverplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan of dat lid gedurende deschorsingsperiode dan wel daama de overtreding(en) of handeling(en) in strijd rnetde statuten, het huishoudelijk reglement of de besluiten van de vereniging herhaalt.1 1. Tijdens de schorsing als vermeld in lid 7 en lid 10 van dit artikel kunnen door het(eugd)lid geen lidmaatschapsrechten worden uitgeoefend
Een geschorst (jeugd)lid is verplicht de door of namens de vereniging aan hemuitgegeven toestemming(en) en overige bescheiden voor de duur van de schorsing in+^ I ^. ,^-^^

Aanvang en einde van het jeugdlidmaatsch alJArtikel S
1. Het jeugdlidmaatschap van de vereniging vangt aan op de datum waarop het bestuur-

tottoe1atingvandeaanVfagertothetjeugdlidrnaatschapheeftbeSloten.-

2.

3.
4.

Het jeugdlidrnaatschap eindigt op dezelftle manier zoals is bepaald in
voorgaande artikel, met dien verstande dat tegen een besluit van het bestuur

totuitis.-

opzegging van het jeugdlidmaatschap of ontzetting van het betrokken jeugdlid
zijn jeugdlidmaatschap geen beroep op de commissie van beroep mogelryk
Het jeugdlidmaatschap eindigt ook in het geval als bedoeld in artikel 5 lid 5

de-

De bepalingen orntrent een waarschuwing en een schorsing zoals vermeld in
leden 9, 10 en 11 van het voorgaande artikel zijnvan overeenkomstige toepassing op
een jeugdlid, met dien verstande dat alle schriftelijke mededelingen terzake worden-

gerichtaandewettelijkevertegenwoordiger(s)vanhetbetrokkenjeugdlid.Rechten en verplichtingen van de leden en de jeugdleden

Artikel9

1.

Het lidmaatschap van de vereniging geeft de leden het recht'a. deel te nemen aan de ledenvergaderingen, daarin het woord te voeren en hetstemrecht uit te oefenen'
b. gebruik te maken van alle door de vereniging geboden faciliteiten op het gebiedvan de hengelsport, neergelegd in de statuten, het huishoudelijk reglernent en/oÊ
besltriten van de vereniginu:
c. deel te nemen aan door de vereniging, al dan niet in samenwerking rnet een-

andere hengelsportvereniging of een overkoepelende organisatie, georgani
seerde wedstrijden en andere activiteiten

d.
2.

te-

een lidmaatschapsbewijs enlof schriftelijke toesternming(en) orn te vissen,
ontvangen. Deze bescheiden blijven eigendom van de vereniging.
Het jeugdlidmaatschap van de vereniging geeft de jeugdleden het
deel te nemen aan de ledenvergaderingen en daarin het woord te
gebruik te maken van alle door de vereniging geboden faciliteiten op het gebiedvan de hengelsport, neergelegd in de statuten, het huishoudelijk reglernent enloÊ
besluiten van de vereniging tenzij daarbij uitdrukkel¡k is vastgelegd

a.
b.

voeren;dat-

c.

d.
3.

bepaalde faciliteiten niet openstaan voor j
deel te nemen aan door de vereniging, al dan niet in samenwerking met
andere hengelsportvereniging ofeen overkoepelende organisatie, georgani--

een-

seerde wedstrijden en andere activiteiten,tenzrj door het bestuur is besloten datdeelnarne aan de bepaalde wedstrijd of activiteit niet voor jeugdleden openstaat;een jeugdlidmaatschapsbewijs en/of

schriftelijke toesternming(en) orn te vissen,-

te ontvangen.Deze bescheiden blijven eigendom van de vereniging.

De leden en jeugdleden zijn verplicht'
a. de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de vereniging na te-

b.

voor zover niet anders is bepaald, uiterlijk binnen één rnaand na de aanvang vanhet lidmaatschap respectievelijk het jeugdlidmaatschap het inschrijfgeld te.

c.
d.

'^l.l^o-.

jaarlijkse contributie voor leden respectievelijk jeugdleden te voldoen op dedaarvoor in het huishoudelijk reglernent vastgestelde wijze en tijdstippen;zichte onthouden van de in het huishoudelijk reglernent opgenome
overtredingen en de voorwaarden van de schriftelijke toesternrning (vergunning)
de

na te

e.
f.
g.

4.

en-

te volcloen aan de verzoeken van de controleurs zoals venneld in artikel 17
aan hen op eerste verzoek het fieugd)lidmaatschapsbewijs en/of schriftelijkstoestemming(en) orn te vissen af te
het fieugd)lidmaatschapsbewijs enlof de schriftelijke toestemming(en) orn
vissen dan wel andere bescheiden of spullen van de vereniging op
verzoek van het bestuur aan het bestuur afte geven;

teeerste-

tot nakoming van de verplichtingen die door de vereniging in naam van de leden
en dejeugdleden zijn aangegaan.
Een lid ofjeugdlid kan de toepasselijkheid te zrjnenopzichte van een besluit van hetbestuur of van de ledenvergadering waarbij de verplichtingen van de fieugd)leden, -verplichtingen van geldehjke aard erVof van andere aard-, zijnverzwaard door-

-8-

opZeggingvanZijn(eugd)lidmaatschapnietuits1uiten.5. Alle stukken bestemd voor de vereniging, haar bestuur en overige organen en den¿unens haar optredende personen kunnen worden verzonden naar het daartoe

door-

hetbestuurbekendgemaakteadresvanhetsecretariadt.I

n

^,+il,^l
Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich tegenover devereniging hebben verbonden tot een periodieke bijdrage in geld, goederen sf flis¡s¡snzonder daarvoor een tegenprestatie te vragen. De minimum bijdrage in geld wordt vantijd tot tijd vastgesteld door het bestuur. Begunstigers hebben geen andere rechten dan derechten die aan hen bij de statuten zijn toegekend.
Bestuur; benoeming van bestunrsleden

1.

drie-

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit minimaal
bestuursleden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door het zittende bestuur,met inachtneming van de hiervoor genoemde

grenzen.-

2.

Bestuursleden worden benoemd door de ledenvergadering uit de

3.

De benoeming van bestuursleden gebeurt uit een niet-bindende voordracht
voor elke vacature wordt opgemaakt door het bestuur. Een zodanìge voordracht kanook worden opgemaakt door een goep van tien of meer leden. Een voordracht hoeft-

4.

rneerderjarige-

welke-

voor elke vacature slechts één naam te bevatten
De voordracht(en) vanuit het bestuur wordt (worden) bij de oproeping voor

de-

vergaderirrgwaarindebenoerningVanbestuursledenaandeordekomt'medegedeeld. De voordracht(en) vanuit de groep van leden rnoet (rnoeten) uiterlijkvijf weken vóór de dag der vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend,-

zijn-

vergezeld van een bereidverklaring van de voorgedragen kandidaat orn bij
benoeming tot bestuurslid in die functie te aanvaarden. De voordracht(en) vanuit

de-

wordt (worden) in de agenda voor de desbetreffende vergadering venneld.De benoeming van een bestuurslid vindt plaats uit de opgemaakte voordracht(en).De ledenvergadering kan echter met tenminste tweederde van de uitgebrasþ1sstemmen een bestuurslid benoernen uit de meerderjarige leden buiten de opgernaakte
voordracht(en) orn.leclen

5.

Eindebestuurslidmaatschap;schorsing;bestuureenwettigcollege1

1.

tijd benoemd, op elk momentdoor de ledenvergadering op een met redenen ornkleed voorstel van alle overigebestuursleden of van tenminste drie leden worden ontslagen of geschorst.Een bestuurslid kan, ook al is

hij voor

een bepaalde

tot-

Een schorsing die niet binnen drie rnaanden gevolgd wordt door een besluit
ontslag of tot opheffing van de schorsing eìndigt door het verloop van die termijn.-

2.

Tijdens de schorsing kan de betrokkene zijn bestuursfunctie niet uitoefer€n.Iederjaar aan het einde van dejaarvergadering als bedoeld in artikel 20lid2tredentenminste twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken roostervan aftreden waarin is bepaald dat elk bestuurslid uiterlijk aftreedt aan het einde vande jaarvergadering gehouden in het derde jaar, volgend op het jaar waarin hij werd-

Eenvolgensroosteraftredendbestuurslidisdirectherbenoembã4r.-

3.
4.

Het bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd neernt op het roostervan aftreden de plaats vanzljn voorganger
Bij aftreden volgens rooster blijft een bestuurslid in functie totdat hij is herbenoemddan wel zijn opvolger is benoemd.
Het bestuurslidmaatschap eindigt verder'
a. door bedanken door het bestuurslid'
b. door overlijden van het bestuurslid'

c.doorontslagvanlretbestuursliddoordeledenvergadering.-

d.

door het eindigen van het lidrnaatschap van de vereniging.
In de gevallen genoemd onder a. en d. treedt het bestuurslid af aan het einde vande eerste bestuursvergadering, volgend op de omstandigheid die tot zijn aftreden

heeft
5. Als het aantal bestuursleden op enig mornent daalt beneden het minimum aantal alsbedoeld in artikel 11 lid 1, blijft het bestuur desondanks een wettig college vorrnenuiterlijk tot de afloop van de eerstvolgende ledenvergadering, gehouden nadatgenoemde situatie is ontstaan en door welke vergadering in de bestaande vacature(s)is voorzien zodathetbestuur weer uit tenminste drie bestuursleden þss¡¿¿1.Bestuursfuncties; bestuursvergaderingen; besluitvorming door het bestuurÂ -+iLol I ?

1.

2.

De ledenvergadering wijst uit de bestuursleden, op voorstel van het bestuur,
voorzitter, een secretaris en een penningrneester aan.
Overigens verdelen de bestuursleden de werkzaamheden van het bestuur

een-

onderling overleg rnet inachtnerning van de specifieke taken van de voorzitter, desecretaris en de penningneester van het bestuur
Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of een ander bestuurslid dat wenselijk
acht, maar tenminste één maal per jaar
De oproeping voor een bestuursvergadering gebeurt schriftelijk of via elektronischeweg op een tennijn van tenminste veefiien dagen onder vermelding van de agendaen onder toevoeging van de bij de agenda behorende bijlagen.-
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3.

De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afivezigheid,
door degene die daartoe door de overige bestuursleden wordt aangewezen
Bestuursleden kunnen tijdens de vergadering nog agendapunten inbrengen als
voorzitter van de vergadering hiennee i¡s1em¡.

de-

4'IederbestuurslidbrengttervergaderingéénStemuit'

Bestuurs1edenkunnenzichtervergaderingnietlatenvertegenwoordigen.-

5.

6.

7.

8.

Geldige besluiten worden genomen met gewone meerderheid van sternrnen in eenvergadering,waartn tenminste twee/derde van alle bestuursleden aanwezigzljn.Alle stemmingen gebeuren mondeling.
Blanco sternmen worden geacht niet te zijn uitgebr¿çþ1.Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht niet te zljn aangenornen.Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijk flingerende bestuursledenheeft dezelftle rechtskracht als een besluit, dat op geldige wijze werd genomen in een
vergadering van het bestuur.
Een zodanige verklaring wordt bewaard bij de notulen.Van hetgeen er in een bestuursvergadering is besproken worden notulen gemaaktdoor de secretaris en bij diens afwezigheid door degene, die daartoe door devoorzitter van de vergadering wordt aangewezen, welke notulen in de volgendevergadering door het bestuur worden vastgestel Ã
Overige regelingen met betrekking tot de bestuursvergaderingen worden fl66r hs¡bestuur in onderling overleg vastgesteld

Bestuurstaakenbestuursbevoegdheid;dagelijksbestuurL,+;V^l

1.

1

A

Behoudens de beperkingen volgens de statuten en de wet is het bestuur belast n'ìethet besturen van de vereniging, waaronder begrepen het uitvoeren van besluiten vande ledenyeroaderinq.

2.

Het bestuur is bevoegd:
tot het sluiten van overeenkomsten en het maken van afspraken met betrekkingtot vis- en looprechten alsmede na voorafgaande goedkeuring van
ledenvergadering, tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen of op andere-

a.

titel in eigendorn verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de verenigingzich als borgof hoofdelijk mede-schuldenaar velbindt, zich voor een derde sterk maakt of-

zichtotzekerheidsstellingVooreenschuldVaneenderdeVerbindt;-

b.

na voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering, het lidrnaatschap aan tevragen en te beëindigen van een overkoepelende organisatie tot
belangengebied de vereniging behoorl alsrnede aan de fieugd)leden van
vereniging de verplichtingen op te leggen waafioe zodaniglidmaatschap

dede--
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c.

verenlglng
de vereniging in naam van de (eugd)leden andere verplichtingen te

d.

tot het benoemen en ontslaan van de leden van de commissies als bedoeld
ortiL o1 "l A 1;,1

3.

latenin-

A,

e.tothetaanstellenvancontroleurszoalsbedoeldinartike117.De voorzitter, de secretaris en de penningmeestff vorrnen met elkaar het dagelijksbestuur van de vereniging enzijn als zodanig meer in het bijzonder belast ms1
da-selijkse gang \/an zaken.

ds-

Vertegenwoordiging
1

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door tweegezamenlijk handelende leden van het bestuur
De vereniging kan aan de pemringmeester volmacht verlenen om binnen

bepaalde-

gfenzenzelßtandigtebeschikkenoVerdegeldmiddelenvandevereniging.Co lñlñtßßtôß

1.

De vereniging kent de volgende commissies
de commissie van beroep:

I
ll

de kascorunissie.

Deverenigingkanverdernogdevo1gendecommissiesinStellen'-

n
IV
V
VI
Vll

een cornrnissie water- en visstandbeheer;
een commissie ter behandeling van

overtredingen;-

eenwedstrijdcomrnissie,
een controlecommissie
een jeugdcornmissie

Vlllandere commissies die door het bestuur noodzakelijk of wensehjk

2.

worden-

De commissie van beroep heeft tot taak het behandelen van en beslissen over eenberoepsschrift als bedoeld in artikel 5 lid 4 en artikel T lid R
Deze commissie bestaat uit drie leden en een zelftle aantal plaatsvervangende leden.De commissie is voltallig en bevoegd rechtsgeldig te besluiten wanneer zij bestaatuit het aantal leden enlof plaatsveruangende leden als bedoeld in de voorgaande zin.De benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden gebeurt door deledenvergadering uit de meerderjarige leden van de vereniging die geen deeluitmaken van het bestuur, op voordracht van het bestuur of van een groep van tweeof meer leden. Een voordracht hoeft voor elke vacature slechts één naam te bevatten.De benoeming vindt plaats voor een periode van een jaar; een comrnissielid kan-

-12direct één maal worden herbenoemd.
Op de benoeming van leden en plaatsvervangende leden van de commissie vanberoep zijn de bepalingen van artikel 11 leden 4 en 5 van de overeenkomstigeDe commissie van beroep werkt onafhankelijk van het bestuur
In het huishoudelijk reglement wordt de werkwijzevan deze comrnissie

nader-

gere

3.
4.

De samenstelling, de wijze van benoeming en de taak en bevoegdheden van dekascommissie zijn geregeld in artikel 19lid 4.
De kascomrnissie werkt onafhankelijk van het bestuur
In de jaarvergadering of in een andere ledenvergadering kunnen op voorstel van hetbestuur door die vergadering worden ingesteld één of meer van de commissies zoalsbedoeld in tid 1 onder III t/m

Metbetrekkingtotzodanigeconrmissiesgeldendevolgendebepalirrgen.Het voorstel van het bestuur tot instelling van een commissie bevat de hoofdlijnenvan de taakomschrijving, bevoegdheden, werkwijze en verder alles v¿¿1n¿dffsregeling behoeft, op te nemen in het huishoudelijk reglement voorzover daaromtrent-

nietalbepa1ingenindatreglementzijnopgeno11o1l.
De leclen vall een commissie worden benoemd door het bestuur uit de leden van
v wr wr

de-

rrörrró.

Tenrninstedrieledenkunnenterzakeeenvoorstelbijhetbestuurindienen.Commissieleden worden benoemd voor onbepaalde tijd; zij kunnen op elk momentdoor het bestuur van hun functie worden ontheven.
Een commissie werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur

C

1.

2.

Tenzij het bestuur kiest voor een andere werkwijze of op basis van een besluit vaneen overkoepelend orgaan verplicht is tot een andere werkwijze, wordt de controleop en aan het viswater waarvan de vereniging het visrecht heeft, door het bestuuropgedragen aan één of meer door het bestuur daartoe aangewezen controleurs.Het bestuur stelt het aantal controleurs vast en reikt aan hen - al dan niet doortussenkomst van een andere (overkoepelende) organisatie - een legitimatiebewijs uit.Een controleur wordt benoemd voor onbepaalde tijd en kan op elk mornent uit diefunctie worden ontheven door het bestuur
De controleurs controleren op de naleving van de bepalingen van de Visserijwet1963 en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften en de voorwaarden van
door of namens de vereniging uitgegeven toestemmingen, alsmede de oveftredingen-

de-

welkezijnopgenomeninhethuishoude1ijkre8lement.-

1

3.

Houders van toestemmingen zijn verplicht de door of namens de
uitgereikte toestemrning(en) en andere bescheiden op eerste aanvraagâÍrrì
controleur te overhandigen ter controle.

4.
5.

De controleurs zijn verplicht zich bij een controle behoorlijk te legitimeren.In het huishoudelijk reglement kunnen met betrekking tot controles en controleursnadere regels u'orden opgenomen

1.

De geldrniddelen van de vereniging omvatten

verenigingoon-

a.hetinschrijfgeldendecontributiesvandeledenendejeugdleden.-

2.
3.

b.
c.
d.

de bijdragen van de begunstiger
de opbrengst van activiteiten van de

alle overige wettig verworven baten.
Warureer het (eugd)lidrnaatschap wordt beëindigd in de loop van een
gingsjaar is toch de volledige contributie over dat jaar verschuldigd. Het bestuur kan
besluiten tot gedeeltelijke restitutie op grond van bijzondere omstandighede¡.-

vereni--

Erßtellingen zullen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijvin

Verenigingsjaar;jaarverslag;rekeningenverantwoordin81.
2.
3.

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar
Het bestuur is verplicht van de vennogenstoestand van de vereniging zodanigaantekeningen te houden, dat daaruit op elk moment de rechten en de verplichtingenvan de vereniging kururen worden gekend.
Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 20lid2,breng| het bestuur o€njaarverslag uit over het afgelopen verenigingsjaar over de gang van zaken in devereniging en over het gevoerde beleid. Ook legt het bestuur de balans en de staatvan ontvangsten en uitgaven (de jaanekening) met een toelichting ter goedkeuringover. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders en - indien vantoepassing - commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner,dan wordt daarvan onder opgave van redenen rnelding gemaakt
Goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor.

zijnbestuurswerkzaamhedengedurendedatverenigingsjaarvooÍZoverdie-

4.

werkzaamheden uit de overlegde stukken
De ledenvergadering benoemt in de jaarvergadering op voorstel van het bestuur
de meerderjarige leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deelmogen uitmaken van het bestuur; de kascommissie. De kascomrnissie heeft tot taaktoezicht te houden op het financiele beleid van het bestuur

uit-

-r4De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur

en-

brengtdeledenvergaderingschriftelijkverslagvanzijnbevindingenuit.-

5.

testemmen.-

De kascommissie is bevoegd met tenrninste twee commissieleden besluiten
nemen. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle gewenste inlichtingen
verschaffen, desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen eninzagevan de boeken en bescheiden van de vereniging te geven
De last van de kascommissie kan tussentijds door de ledenvergadering
henoepen, maar alleen als in dat geval een andere kascommissie wordt benoemd.De ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, een registeraccountant
andere terzake deskundige benoemen om de jaarrekening te controleren, daarbij eentoelichtìng op te stellen en daarover een verklaring afte leggen

worden-

6.

of-

Artikel

1.
2.
3.

Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die nietdoor de wet of de statuten aan het bestuur of aan een commissie zijn opgedragen.Jaarlijks, uiterlijk in de maand juni, wordt een ledenvergadering - de jaarvergadering- gehouden
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde'
a. de voorziening in vacatures in het bestuur'
b. de benoeming van de kascommissie voor het lopende verenigingsjaar en de-

voorzieningineventue1evacaturesindecommissievanb".o.p;-

c.

hetjaarverslag, dejaarrekening en de toelichting daarop en de verklaring van de-

registeraccountantofanderedeskundige'waru1eerdezeisbenoemd.d.hetverslagvandekascommissieoverhetafgelopenverenigin8Sjaar]-

e.

4.

de definitieve begroting voor het lopende verenigingsjaar en de

voorlopige-

begroting voor het komende verenigingsj aar,
f. vaststelling van de contributie voor de leden en de jeugdleden en de hoogte vanhet inschrijfgeld voor het kornende verenigingsjaar
Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur dit wenst, ofwanneer tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen vanéén tiende deel van de stemmen, dit schriftelijk aan het bestuur, onder opgave van-

redenenenVandetebehande1enagendapuntenVerZoekt.In het laatste geval is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een vergaderingop een termijn van niet langer dan vier weken. Als aan dit verzoek binnen veertiendagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelftot die bijeenroepingovergaan, door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het volgende artikel.Bij een roeping ledenvergaderin g
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1.

2.

De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onvenninderd hetbepaalde in lid 4 van het voorgaande artikel en worden gehouden binnen Nederlandop de plaats te bepalen door degene(n) die de oproeping voor de vergadering doetlcloenl uitgaan
De oproeping gebeurt schriftelijk enlof elektronisch aan de adressen van de leden,jeugdleden en begunstigers enlofdoor rniddel van een oproep in een, binnen hetgebied waarin de meerderheid van de (eugd)leden woonachtig is, veel gelezen-

hetin-

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste drie weken. Wanneer echter
bestuur een ledenvergadering bijeenroept op verzoek van de leden zoals bedoeld
lid 4 van het voorgaande artikel, bedraagt de termijn van oproeping tenminste twee.,,^1.^-

Bij

de oproeping van een ledenvergadering worden vermeld: de plaats, daturn en hettijdstip van de vergadering en de agendapunten.

stukken-

Bij de oproeping worden de op de agenda betrekking hebbende
meegezonden of wordt rnedegedeeld op welke plaatsen en vanaf welk tijdstip

die-

stukkenvoordeleden,jeugd1edenenbegunstigersterinzageliggen.-

3.

Elk lid heeft het recht agendapunten voor de behandeling in de ledenvergaderingschriftelijk bij het bestuur in te dienen, behoudens het geval dat het betreft eenvergadering als bedoeld in lid 4 van het voorgaande artikel. Dergelijke agendapunten
dienen uiterlijk vijf weken voor de vergadering in het bezitte zijnvanþe¡ þss1uur.Het bestuur neemt de door de leden ingediende agendapunten in de agenda op tenzijzwaaÍwegende belangen van de vereniging zich daartegen verzetten
In een ledenvergadering kan uitsluitend rechtsgeldig worden besloten ten aanzienvan geagendeerde punten. In spoedeisende gevallen kan een agendapunt tijdens devergadering worden toegevoegd op voorwaarde dat hiertoe wordt besloten mettenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
De voorzitter van de vergadering bepaalt op welk moment de vergadering een aldus-

ingelast agendapunt zal behandelen.
Toegang en stemrecht
,>.)

1.Toegangtotdeledenvergaderinghebbenalleleden,allejeugdledenmet-

2.

inachtnerning van het bepaalde in artikel 7 lid 11 en de begunstigers. Over toegangtot de ledenvergadering van anderen beslist de voorzitter van de vergadering
Sterngerechti_ed zijn de leden.
Door elk lid en dus ook door elk bestuurslid, kan tijdens de vergadering één stemrvorden uitgehracht
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3.

Een lid kan zijn stem niet bij volmacht uitbrengen

Voorzitterschapt notulen
,)?

^,-+iLal

l.

De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur
Bij afivezigheid van de voorzitter tijdens de vergadering treedt één van de andere bestuursleden, aante wijzen door het bestuur, als voorzitter op
Echter in geval het betreft een ledenvergadering als bedoeld in artikel 20 lid 4, wordt-

door die vergadering zelf inhet voorzitterschap voorzien
2. Van het verhandelde in de ledenvergadering worden door de secretaris van hetbestuur en bij diens afwezigheid door degene die daartoe door de voorzitter van devergadering wordt aangew ezen notulen gemaakt.
Deze notulen worden aan de volgende ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.
Besluitvorming van de ledenvergaderin

i.

Voorzover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten door
ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte-

2.Blancostemmenenongeldigestemrnenwordenbeschouwdalsniettezijntti+-ohro^hf

3.
4.

Over zaken wordt rnondeling gestemd, over personen wordt schriftelijk gestemd,onvenninderd de mogelijlúeid o1n op voorstel van de voorzitter van de vergaderingeen besluit te nemen bij acclarnatie.
Indien bij een verkiezing van personen geen van de kandidaten het vereiste aantalstemrnen heeft verkregen, wordt herstemd over de twee kandidaten, die in eetsteinstantie de meeste sternmen kregen.
Mochten door gelijkheicl van stemrnen-aantal meer dan twee personen voor deherstemming in aarunerking komen, dan wordt door een tussenstemming uitgernaakt
over welke twee van henzal worden herstemd, casu quo over welke van hentezamen met de kandidaat die in eerste instantie het hoogste aantal stemmenyeryierf. zal u,orden herstemd.
Bij herstemming en tussenstemming is diegene verkozen, die de meeste stemmen op
-ri^h.ra.orrirrf

5.

Indien bij een hersternming of tussenstemming de stemmen staken, beslist het lot.Staken de stemmen bij een andere stemming dan wordt het voorstel geacht niet teZrlrr u+r rgwrrvrr¡Ç¡r,

Statutenrvijziging
2

1.

In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht door

een-

1

2.

besluit van een ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de rnededeling dat opdie vergadering wijziging van de statuten zal worden voorgesteld
Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel ¡s1statutenwijziging hebben gedaan, moeten teruninste twee weken vóór de dag van dievergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingwoordelijk is opgenomen, op twee of meer daartoe geschikte plaatsen voor de ledenter inzage leggen tot de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.De plaatsen waar het voorstel voor de statutenwijziging ter inzage ligt, worden bij de
oproeping voor de vergadering bekend gemaakt. Tevens kan het voorstel

wijzigingvandestatutenwordenopgenomeninhetverenigingsblad.3.WanneerdevereniginglidisvaneenoverkoepelendeorganisatieVanhengelsportverenigingen moet een voorstel tot wryziging van de statuten voorafgaand

4.

tergoedkeuringaandieorganisatietewordenvoorgelegd.Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste twee derde van de geldiguitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste tien procent (10%) vanhet aantal leden van de vereniging per éénjanuari van het desbetreffendejaar,aqnr¡ra-i,t

5.

io

Wanneer in een vergadering, waarin een voorstel voor een statutenwijzigingaan
orde komt, niet het overeenkomstig het voorgaande lid vereiste aantal

de-

leden-

aanwezigis, wordt tenminste zes weken en ten hoogste tien weken na de eerste
vergadering een volgende vergadering (de "tweede vergadering") gehouden, waarineen besluit tot wijziging van de statuten kan worden genotnen, ongeacht het aantalter vergadering aanwezige leden, rnaar met een meerderheid van ¡srunins¡stweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping voor de tweede vergadering wordt medegedeeld dat het een tweedevergadering betreft als bedoeld in dit artikel en dat aldaar kan worden besloten overde voorgestelde statutenwijziging ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige1^l^-

6.

Het voorstel voor de statutenwljzigingwordt opnieuw ter inzage gelegd zoalsvoorgeschreven in het voorgaande lid 2,waawanin de oproeping voor de tweedevergadering melding wordt gemaakt.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is^^ -or-

o

olr+

Ieder bestuurslid is bevoegd om de gewijzigde statuten in een notariële akte te
opnemen en om deze akte 1s lsks¡s¡.

laten-

Ontbinding en vereffening
Artikel

1.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de

ledenvergadering.-

-1 8-

2.

Het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van het voorgaande artikel is daarbij vanovereenkomstige toepassing.
Het bestuur is belast met de vereffening van het vetmogen van de ontbonden-

vereniging,tenzijbijhetbesluittotontbirrdinganderevereffenaar5ry6¡dgn-

3.

De bestemming van het batig saldo wordt, op voorstel van het bestuur bepaald
de ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding, welke bestemming

door-

zoveel-

mogelijkinovereenstemmingmethetdoelvandeverenigingdienttezijn.H

uishoudelijk reglems¡f

L*|1.^1 11

l.

De ledenvergadering zal, op voorstel van het bestuur, een huishoudelijk reglementvaststellen en kan in een aldus vastgesteld reglement aanvullingen en wijzigingen-

2.

Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, ook
waar deze geen dwingend recht bevatten, noch met de statuten.
Het bepaalde in artikel 25lid 3 is van overeenkomstige toepassing op de vaststelling-

3.

endeaanvullingofwijzigingvanlrethuishoudelijkreglement.Alle geschillen welke tussen een orgaan van de vereniging of namens de verenigingoptredende personen en leden van de vereniging mochten ontstaan worden
beslist door het bestuur

bindend-

cr rì1De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend, en hun identiteit is door mij, notaris,
aan de hand van de hiervoor gemelde en daaftoe besternde documenten vastgesteld.-

WAARVAN AKTE, verleden
.

te Dordrecht op de daturn in het hoofd van deze

¿lç1s-

,^** ^11

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan deverschenen personen hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte tehebben kennis genomen en op volledige voorlezingdaarvan geen prijs te stellen.Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en mij,notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)

I

)

