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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
SPORTVISSERIJ GRONINGEN DRENTHE 

 

 

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 Sportvisserij 

Groningen Drenthe. 

Statuten:    De statuten van de federatie. 

Huishoudelijk reglement:  Het huishoudelijk reglement van de federatie. 

Lid:     Aangesloten hengelsportverenigingen en gespecialiseerde 

verenigingen 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:    Het kantoor van de federatie. 

 

WERKGEBIED 

Artikel 2   

Het werkgebied van de federatie bestaat uit de provincies Groningen en Drenthe. 

 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 3 

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

schriftelijk 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 75 aangesloten 

sportvissers in het ledenbestand heeft; 

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 in te brengen visrechten in de toestemming(en) uit 

te geven door de federatie dan wel door de Sportvisserij Nederland;  
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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 toetreding is contributie over het lopende boekjaar verschul-

digd. 

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 gepleegd met laatstbedoeld lid, dan wel laatstbedoelde leden. 

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

het bestuur 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. 

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 niet toegestaan om een wedstrijd te organiseren in wateren waarvan 

Sportvisserij Groningen Drenthe de visrechten bezit 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; 

b. toestemming is verkregen van de visrechthebbende voor zover de wedstrijd 

buiten het werkgebied van de federatie wordt georganiseerd. 

3. Deelname aan niet door aangesloten hengelsportverenigingen georganiseerde 

wedstrijden waarbij de gevangen vissen worden meegenomen ter bepaling van de 

uitslag is niet toegestaan. 
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VERPLICHTINGEN LEDEN 

 

Artikel 6 

1.   De hengelsportverenigingen zijn verplicht de visrechten die zij bezitten over te 

dragen aan de federatie, zodat de betreffende wateren opengesteld kunnen worden 

voor alle aangesloten sportvissers. Deze verplichting vervalt indien: de eigenaar van 

betreffende wateren zich, ook na eventueel overleg hieromtrent, tegen overdracht 

van de visrechten verzet, de wateren uitsluitend een beperkt, plaatselijk 

hengelsportbelang hebben, de wateren een aangepaste vorm van beheer behoeven 

die niet van de federatie kan worden gevergd.  

Ook andere omstandigheden kunnen, dit ter beoordeling van het bestuur, deze 

verplichting ongedaan maken. 

2. De aangesloten hengelsportverenigingen zijn verplicht de federatie schriftelijk op de 

hoogte te houden van bestuurs- en ledenmutaties, adreswijzigingen en van 

wijzigingen in het waterbestand.  

3. De aangesloten hengelsportverenigingen zijn verplicht hun ledenadministratie te 

laten uitvoeren door de federatie indien zij minder dan 75 leden hebben. Dit 

geschiedt volgens een contract met een looptijd van tenminste 3 jaren. Verlenen zij 

hieraan geen medewerking dan dienen zij samen te gaan met een andere naburige 

hengelsportvereniging zodat het ledental van 75 wordt bereikt of – in geval de 

vereniging een duidelijk plaatselijk belang dient -  een andere oplossing te vinden,  

waarbij in geval van opheffing de federatie er zorg voor draagt dat de leden van deze 

vereniging worden overgeschreven naar een andere, aangesloten 

hengelsportvereniging. 

4. Vissterfte en –flauwte, alsmede gevallen van visstroperij, dienen onverwijld te 

worden doorgegeven aan het federatiekantoor en/of het betreffende waterschap, 

respectievelijk het federatiekantoor en/of de buitengewone opsporingsambtenaar, 

politie of daartoe bevoegde instanties.  

5. De ledenadministratie van de hengelsportverenigingen dient te voldoen aan de door 

de federatie gestelde regels ten aanzien van de benodigde gegevens van deze 

leden. 

 

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, DISTRICTSBESTUURS- EN COMMISSIELEDEN 
 

Artikel 8 

De federatie kent districten, bestaande uit meerdere hengelsportverenigingen. 
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1.   Teneinde de leden van de federatie zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van 

zaken in de federatie en de inspraakmogelijkheden te bevorderen worden districten 

gevormd. Het besluit tot vorming respectievelijk opheffing wordt genomen door de 

ledenvergadering. 

2.  De indeling van de districten wordt bepaald door de ledenvergadering, op voorstel 

van het bestuur. De ledenvergadering kan afwijken van het voorstel van het bestuur. 

De eerste indeling wordt in alle redelijkheid bepaald door het bestuur. 

3.  Ieder district kent desgewenst een districtsbestuur, bestaande uit ten minste 3 

natuurlijke personen, te weten een voorzitter, secretaris en een bestuurslid.  

4.  Heeft het district geen districtsbestuur, dan organiseert het federatiebestuur minimaal 

een maal per jaar een districtsvergadering waarin actuele beleidspunten aan de orde 

komen. 

5.  De bestuursleden van een district worden gekozen door de hengelsportverenigingen, 

die deel uitmaken van het betreffende district. Een districtsbestuurslid dient zelf lid te 

zijn van een hengelsportvereniging uit het betreffende district. De voorzitter wordt in 

functie gekozen. 

5. Districtsvergaderingen zijn vergaderingen van hengelsportvereniging-

vertegenwoordigers per district. Op deze vergaderingen worden vraagstukken inzake 

de hengelsport en de federatie besproken, alsmede specifieke 

districtsaangelegenheden. 

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

in een districtsvergadering iedere hengelsportvereniging een (1) stem. 

7.  De ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur een districtsreglement 

vaststellen dat voor ieder district eensluidend is. 

Artikel 9 

Het bestuur, districtsbestuur 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 distictsbestuursleden en/of commissieleden wordt 

tevens verwacht dat zij lid zijn van een bij de federatie aangesloten hengelsportvereniging. 

1. a. Het bestuur: 

Kandidaatstelling kan geschieden door één of meerdere districten/hengelsport-

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

de verkiezing door de ledenvergadering. 

Kandidaatstelling door een district/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. Districtsbestuur: 

 Kandidaatstelling kan geschieden door één of meerdere 

hengelsportverenigingen of door het districtsbestuur. Kandidaatstelling door een 

hengelsportvereniging dient minimaal 6 weken vóór de verkiezing schriftelijk bij 

het districtsbestuur te geschieden en moet vergezeld gaan van een schriftelijke 

bereidverklaring van de betrokkene. 
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 c.     Commissies: 

Kandidaatstelling kan geschieden door één of meerdere 

districten/hengelsportverenigingen, door de commissie of door het bestuur. 

Kandidaatstelling door een district/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.     Bijzondere Commissies: 

Dit kunnen onder andere zijn: 1.Arbitragecommissie 

      2. Statutencommissie 

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 10 

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 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. 

2. De districtsbesturen: 

 Toezicht op de naleving van de binnen het district gemaakte afspraken, alsmede de  
statuten, reglementen en bepalingen van de federatie. Hieraan worden tevens taken 
toegevoegd die voortvloeien uit de districtenstructuur van de federatie. 
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3. Commissies: 

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 districtenstructuur van de federatie. 

4. Leden van bijzondere commissies: 

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

ledenvergadering verstrekt. 

Artikel 11   

1.  Bestuurslid is men voor maximaal twee termijnen van vier jaar. De eerste termijn 

gaat in op het moment dat men volgens het huidige rooster aftredend is.  Na afloop 

van de eerste termijn is men terstond herkiesbaar. Op voorstel van het bestuur kan 

de ledenvergadering eenmalig een extra termijn van vier jaar toevoegen na het 

verstrijken van beide termijnen van vier jaar. 

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 tegenwoor-

digheid 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 12 

1. Districtsbesturen en leden hebben het recht agendapunten voor een aanstaande 

ledenvergadering uiterlijk vijf 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 vergade-

ring, 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 13 

1. Toegang tot de ledenvergadering hebben 2 leden per hengelsportvereniging, het 

bestuur van de federatie, de districtsbestuurders en twee leden van de commissies 
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als bedoeld in artikel 27 van de statuten. Ereleden hebben het recht de 

ledenvergaderingen bij te wonen. 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. 

3.    Besluiten worden genomen en verkiezingen geschieden bij volstrekte meerderheid 

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

4. 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 14 

1. Iedere hengelsportvereniging is voor alle bij haar aangesloten VISpas-houders 

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 14 wordt. 

Jeugdleden zijn volwaardige leden, maar kunnen geen functie bekleden in het 

bestuur, districtsbestuur of commissie. 

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

bescheiden, het juiste aantal aangesloten VISpas-houders 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 contributie. 

5. De hengelsportverenigingen zijn gerechtigd het lidmaatschap van leden te 

beëindigen die niet aan hun verplichtingen voldoen.  
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ARBITRAGECOMMISSIE 

Artikel 15 

De arbitrage commissie zoals genoemd, in artikel 28 van de statuten, wordt ingesteld en 

functioneert conform de bepalingen van het door de Ledenvergadering vastgestelde 

arbitragereglement.  

 

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 districten ontvangen voor 

het bijwonen van vergaderingen of bijeenkomsten een vergoeding voor reis- en 

verblijfkosten, door de federatie vastgesteld in de financiële richtlijnen. De afgevaardigden 

van de leden ontvangen geen vergoeding voor het bijwonen van ledenvergaderingen. 

 

 

UITGIFTE TOESTEMMINGEN 

Artikel 17 

De uit te geven toestemmingen worden onderscheiden in: 

a. VISpassen, bestemd voor de leden van de aangesloten hengelsportverenigingen; 

b.  dag- en week toestemmingen. De prijs hiervan wordt door het bestuur vastgesteld; 

c. wedstrijdtoestemmingen, die worden onderscheiden als volgt: 

1. toestemmingen verstrekt aan aangesloten hengelsportverenigingen voor het 

houden van hun wedstrijden in ons werkgebied. 

2. toestemmingen, verstrekt aan aangesloten hengelsportverenigingen op grond 

van het "Reglement Open Wedstrijden". 

3. toestemmingen verstrekt aan derden. 

d. extra VISpassen, bestemd voor leden van de aangesloten hengelsportverenigingen 

die deel wensen te nemen aan die activiteiten van een of meerdere andere 

aangesloten hengelsportverenigingen die zijn voorbehouden aan de leden van 

betreffende hengelsportvereniging. De sportvissers die in aanmerking wensen te 

komen voor een extra VISpas, dienen aan betreffende hengelsportvereniging(en) de 

verenigingscontributie te voldoen alsmede de door het bestuur vastgestelde 

administratiekosten.  

e. toestemmingen voor het vissen met aalvistuigen, behoudens dobbers en inclusief 

elektrovisapparatuur, bestemd voor de erkende beroepsvissers uit het werkgebied 

van de federatie. 

Alle toestemmingen zijn en blijven tijdens de geldigheidsduur eigendom van de federatie. 
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CONTROLE 

Artikel 18 

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

opgedragen aan personen, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 

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 toestemmingen, statuten, reglementen of andere publicaties.  

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

4. Houders van toestemmingen zijn verplicht de toestemmingen 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. 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 toestemmingen 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 toestemming werd verstrekt. 

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

vissen zonder toestemming in de door de federatie beheerde viswateren. 

e. het hinderen, beledigen of bedreigen van de in artikel 18 van dit huishoudelijk regle-

ment 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 Sportvisserij Groningen Drenthe in 

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

hengelsportvereniging en/of de vereniging zelf, heeft het bestuur de bevoegdheid na een 

schriftelijke waarschuwing (gele kaart) en herhaling van de overtreding een sanctie van 
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maximaal € 500 op te leggen aan de hengelsportvereniging. De hengelsportvereniging kan 

ook zelf besluiten tot het opleggen van een sanctie aan de betreffende sportvisser. 

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

maatregelen door het dagelijks bestuur van de hengelsportvereniging kan ontzetting uit de 

federatie van de betreffende vereniging door het bestuur volgen. Beroep hiertegen staat 

open bij de arbitragecommissie.  

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. 

 

WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT 

Artikel 21 

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

van de ledenvergadering op voorstel van het bestuur, een district of een 

hengelsportvereniging. 

 

 

Aldus vastgesteld door de ledenvergadering van 25 mei 2004 

Gewijzigd door de ledenvergadering van 12 april 2005 (artikel 14 arbitragereglement) 

 

Gewijzigd door de ledenvergadering van 14 mei 2019 (aangepast aan de statuten, met 

onder meer aapassing van de regels omtrent districten, toestemmingen etc) 

 

Aldus vastgesteld door de ledenvergadering van 19 november 2020 


