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STATUTEN 
 

Van de Nistelrodese Hengelsportvereniging gevestigd te Nistelrode. 

 

Naam, zetel en duur. 

Artikel 1. 

De Vereniging draagt de naam de Nistelrodese Hengelsportvereniging en is gevestigd te Nistelrode 

De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd, te rekenen van de dag der oprichting,  

zijnde 3 maart 1981. 

Doel 

Artikel 2. 

Het doel der Vereniging is: 

a. Het bevorderen en verheffen van de hengelsport; 

b.  Het verdedigen van de belangen van die sport; 

c. Het beschermen en verbeteren van de visstand; 

 

Middelen 

Artikel 3. 

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met 

andere verenigingen of door aansluiting bij een bond, door: 

1. Het pachten, kopen of zonder lasten aanvaarden van vis of hengelrecht; 

2. Het in en buiten rechten opkomen; 

3. Het tegen gaan van misbruiken en overtredingen, welke kunnen worden begaan in de door haar 

    gepachte wateren en / of op de daaraan grenzende gronde;.  

4. Te zorgen dat de belangen der sportvissers ter kennis worden gebracht van de openbare

 instanties; 

5. Het houden van openbare vergaderingen, voordrachten en lezingen; 

6. Het streven naar een goede wettelijke regeling ter bescherming van de visstand; 

7. Te trachten de waterverontreiniging zoveel mogelijk tegen te gaan; 

8.  Het uitzetten van vissoorten, welke voor de hengelsport van belang zijn; 

9. Alle andere wettige middelen, bevordelijk aan het in artikel 2 gestelde doel. 

 

Leden en Begunstigers 

Artikel 4.   

De vereniging kent leden, jeugdleden en begunstigers. 

 

Artikel 5. 

Leden van de vereniging kunnen worden alle personen, die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikten 

van onbesproken gedag zijn. 

 

 

Artikel 6. 

Jeugdleden kunnen zijn personen, die de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt en die van 14 jaar niet 

hebben ovenschreden. De aanmelding voor het lidmaatschap door een jeugdlid moet door de vader of 
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voogd mede worden getekend. Het hengelrecht van jeugdleden kan bij besluit van de algemene 

vergadering worden beperkt.  

Jeugdleden hebben geen stemrecht maar mogen de algemene vergadering wel bijwonen. 

 

Artikel 7. 

Begunstigers zijn personen of lichamen, die zich tegenover de vereniging hebben verbonden tot een 

vrijwillige bijdrage in geld of goederen. Begunstigers kunnen met toestemming van het bestuur de 

algemene vergadering bijwonen, zij hebben echter geen stemrecht.  

 

Lidmaatschap 

Artikel 8. 

De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het secretariaat voor de tijd van één 

jaar, met stilzwijgende continuatie van jaar tot jaar, behoudens beëindiging in overeenstemming met 

artikel 10 van deze statuten.  

Artikel 9. 

Het bestuur beslist over de toelating van leden, jeugdleden en begunstigers.  

Indien het bestuur op een verzoek om toelating afwijzend heeft beslist, kan de belanghebbende deze 

beslissing aan het oordeel der eerstvolgende algemene vergadering onderwerpen. 

Artikel 10. 

Het lidmaatschap eindigt: 

a. Bij overlijden; 

b. Door opzegging;  

c. Door royement wegens; 

1. Het niet voldoen aan de geldelijke verplichtingen jegens de Vereniging; 

2. Het overtreden van de statuten en het reglement of wegen handelingen, in strijd met de 

belangen van de Vereniging. 

Royement ingevolge het bepaalde sub c.1. geschiedt door het bestuur, als geregeld in het 

huishoudelijk reglement. 

Royement ingevolge het bepaalde sub.c.2. wordt op voorstel van het bestuur en/of een lid of leden, 

bij gewone meerderheid van stemmen, uitgesproken door de ledenvergadering.  

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden door middel van een gedagtekende en 

door het lid ondertekende verklaring. 

Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd, indien deze verklaring vóór 1 oktober van het jaar, 

dat voorafgaat aan het jaar waarvoor uittreding wordt verzocht, in het bezit van de secretaris is. 

 

Bestuur  

Artikel 11. 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en ten hoogste 6 

commissarissen. Het wordt door de algemene vergadering uit de meerderjarige leden gekozen. 

De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. 

Het aantal commissarissen en de taakverdeling van het bestuur worden nader bij huishoudelijk 

reglement geregeld. In de jaarvergadering treden jaarlijks 2 bestuursleden af, volgens een bij 

huishoudelijk reglement vastgesteld rooster. 
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Artikel 12. 

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Dit 

vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechten. 

 

Vergaderingen 

Artikel 13. 

Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden.  

Deze, jaarvergadering genaamd, heeft vóór 1 juni plaats. 

In deze vergadering wordt onder meer: 

1. Door het bestuur verslag uitgebracht over het afgelopen verenigingsjaar; 

2. De rekening en verantwoording over dat jaar, met het verslag van de kascommissie en de 

begroting van het lopende jaarboek, behandelt; 

3. De bestuursverkiezing gehouden. 

Overigens worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt of 

tenminste 10 leden een schriftelijk met reden omkleed verzoek daartoe bij het bestuur indienen. 

Ingeval aan dit verzoek niet binnen één maand wordt voldaan, kunnen de personen, door wie het 

verzoek is gedaan, zelf tot bijeenroeping overgaan. Een aldus bijeengeroepen vergadering wijst een 

eigen voorzitter aan. 

 

Artikel 14. 

De leden zijn gebonden aan de door de algemene vergadering genomen besluiten. 

 

Stemmen 

Artikel 15. 

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten, zowel in bestuurs- als in 

algemenen vergaderingen, over zaken genomen bij meerderheid van stemmen. 

Over zaken worden mondeling, over personen met gesloten, ongetekende briefjes gestemd.  

Met toestemming van de vergadering kan over personen ook mondeling worden gestemd.  

Voor verkiezing van personen wordt bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid der geldig 

uitgebrachte stemmen vereist. Indien bij de eerste stemming geen der kandidaten de volstrekte 

meerderheid verkrijgt, moet een tweede vrije stemming worden gehouden. 

Wanneer bij de tweede stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen heeft herstemming 

plaats tussen de 2 personen, of, zo het meer verkiezingen betreft, tweemaal zoveel personen als 

verkozen moet worden, die bij de laatste stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Indien ten 

gevolge van een gelijk aantal op hen uitgebrachte stemmen meer personen in aanmerking komen, 

heeft tussen dezen herstemming plaats.  

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Blanco-stemmen worden geacht niet te zijn 

uitgebracht. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

 

Geldmiddelen 

Artikel 16. 

De geldmiddelen der Vereniging worden verkregen uit entreegelden, contributies, renten, bijdragen, 

schenkingen en verpachte rechten. 

Door de vereniging behaalde geldelijke voordelen zullen uitsluitend ten behoeve van de Vereniging 

of het gestelde doel worden aangewend. 
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Financiële controle 

Artikel 17. 

De wijze van controle over de financiën en over de administratie der Vereniging wordt in het 

huishoudelijk reglement omschreven. 

 

Boekjaar 

Artikel 18. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en moet 31 december. 

 

Wijzigingen 

Artikel 19. 

Deze statuten kunnen worden gewijzigd op voorstel van het bestuur of tenminste 15 leden bij besluit, 

genomen op een algemene vergadering met tenminste 2/3 der uitgebrachte stemmen. 

De vergadering kan alleen tot die wijzigingen besluiten, waartoe voorstellen zijn geplaatst 

oproepingsbrief of die het gevolg zijn van amendement op die voorstellen. Deze amendementen 

moeten zich beperken tot de artikelen, tot welke wijziging een voorstel op de oproepingsbrief stond. 

Wijzigingen in de statuten treden niet in werking, alvorens daarop de Koninklijke goedkeuring zal 

zijn verkregen. 

 

Huishoudelijk reglement 

Artikel 20. 

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.  

Het mag geen bepalingen bevatten, in strijd met deze statuten. 

 

Ontbinding 

Artikel 21. 

De Vereniging kan slechts worden ontbonden op voorstel van het bestuur, of tenminste 15 leden, bij 

besluit van een algemene vergadering van tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen. De 

oproep tot de algemene vergadering, waarin het voorstel tot ontbinding zal worden behandeld, moet 

aan alle leden, met vermelding van het voorstel, persoonlijk worden toegezonden. 

Bij ontbinding of opheffing der Vereniging wordt, onder voorbehoud en met inachtneming van het 

voorschrift van artikel 1702 Burgerlijk Wetboek, door de algemene vergadering beschikt over de 

rechten en eigendommen van de Vereniging, echter zodanig, dat die rechten en eigendommen 

nimmer in particulier bezit der overblijvende leden kunnen komen. 

 

Slotbepalingen 

Artikel 22. 

Alle geschillen, de belangen der Vereniging rakende of betreffenden, worden beslecht door het 

bestuur, met recht van beroep op de algemene vergadering.  

In gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, behoudens zijn 

verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Van de Nistelrodese Hengelsportvereniging gevestigd te Nistelrode. 

 

Lidmaatschap 

Artikel 1. 

De aanmelding van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk aan het secretariaat van de Vereniging. 

Bij de aanmelding moet worden vermeld: naam, voornamen, geboortedatum en adres. 

Leden van de vereniging kunnen worden alle personen boven 14 jaar van onbesproken gedrag zijn. 

Jeugdleden van 8 tot en met 13 jaar zijn junioren. 

 

Artikel 2. 

Toetreding kan te allen tijde geschieden. Zij die als lid worden aangenomen, zijn de contributie van 

het lopende jaar verschuldigd en inschrijfgeld. 

 

Artikel 3. 

Bij toetreding het lid, nadat de contributie is voldaan, het bewijs van lidmaatschap, de betreffende 

vergunningen een exemplaar der statuten en het huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 4. 

Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen, zijn verplicht hiervan het secretariaat schriftelijk 

uiterlijk 1 oktober te verwittigen. 

Wanneer de opzegging na 1 oktober wordt verzonden, blijft het lidmaatschap, met alle daaraan 

verbonden rechten en plichten [contributie schuldig], voorduren tot het einde van het daarop 

volgende kalenderjaar. 

 

Artikel 5. 

Royement volgens artikel 10 der statuten wordt op voorstel van het bestuur en/of een lid of leden bij 

gewone meerderheid van stemmen uitgesproken door de ledenvergadering. 

Voor geschorste of geroyeerde leden vervallen alle rechten welke uit het lidmaatschap voortvloeien, 

behoudens het recht op persoonlijke aanwezigheid op en/of schriftelijk verweer aan de algemene 

ledenvergadering waarin het voorstel tot royement wordt behandeld. 

 

Bestuur 

Artikel 6. 

Het bestuur bestaat uit ten hoogste een 1ste voorzitter, een 1ste secretaris, een 1ste
 
penningmeester, 

zijnde het dagelijks bestuur. 

Verder worden zij geassisteerd door 2 commissarissen.  

De voorzitter wordt in functie gekozen op de leden vergadering. 

De overige functies worden onderling vastgesteld. 

 

Artikel 7. 

De werkzaam heden van het bestuur zijn als volgt:  

a: De eerste voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs en algemene vergaderingen.  

     Hij zorgt voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en tekent de 

goedkeuring de notulen der bestuurs en algemene vergaderingen. 
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b: De eerst secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken     

en beheert het archief, hetwelk alle op de Vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten. 

Hij houdt een naamlijst bij van alle bij de Vereniging aangesloten personen en stelt de 

penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis van de daarin ontstane veranderingen.  

Hij ondertekent met de voorzitter alle bewijzen van lidmaatschap der N.H.V. 

 In het jaarverslag brengt hij rapport uit over de toestand van de vereniging in het afgelopen jaar. 

c: De eerste penningmeester houdt nauwkeurig aantekeningen van alle ontvangsten en uitgaven. 

d: De commissarissen assisteren de al genoemde functionarissen, voor zover dit nootzakelijk wordt 

geacht. 

 

Artikel 8. 

Indien een bestuurslid langer dan zes maanden verhinderd is zijn functie te vervullen, wordt zijn 

mandaat vervallen verklaard. Als de verhindering een vervolg is van ziekte, heeft het bestuur het 

recht deze termijn te verlengen tot twaalf maanden. 

 

Artikel 9. 

Bestuursleden kunnen op voorstel van het bestuur of leden door een daartoe opzettelijk bijeen 

geroepen algemene vergadering uit hun functie worden ontzet. Dit geschiedt niet, alvorens zij in de 

gelegenheid zijn gesteld zich te verantwoorden. 

Bestuursleden die handelen in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of belangen der 

Vereniging kunnen door het bestuur, in afwachting van de beslissing omtrent hun ontzetting als 

bepaald in de eerste alinea worden geschort. 

 

Artikel 10. 

De aftreding der bestuursleden vindt plaats volgens onderstaand rooster. 

eerste jaar tweede jaar  

eerste voorzitter eerste secretaris 

eerste penningmeester commissaris 

commissaris 

De aftredende zijn direct herkiesbaar, mits zij dit vooraf duidelijk te kennen hebben gegeven. 

 

Artikel 11. 

De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen der Vereniging, berustend bij de afgetreden 

of volgens artikel 9 geschorste bestuursleden, moet binnen 14 dagen na schorsing of uittreding plaats 

vinden. 

 

Artikel 12. 

De leden van het bestuur en commissies zijn tot geheimhouding verplicht, betreffende alles wat zij 

uit hoofde van hun functie weten, dat met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording 

tegenover de leden in de algemene vergadering. 

 

Artikel 13. 

Het bestuur is bevoegd te allen tijde ter controle de openlegging van de boeken van de 

penningmeester te vorderen. 
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Vergaderingen 

Artikel 14.  

Elke volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven algemene vergadering is gerechtigd besluiten te 

nemen, mits er minstens 15 leden aanwezig zijn. 

 

Artikel 15. 

Ieder lid heeft het recht in overleg met het bestuur voorstellen op de agenda van de algemene 

vergadering te doen brengen. Deze voorstellen moeten tenminste 3 dagen vóór de datum van de 

algemene vergadering bij het bestuur ingediend zijn. 

 

Artikel 16. 

Oproepingen voor een algemene vergadering moeten steeds tijdig aan de leden ter kennis worden 

gebracht. Deze oproepingen moeten voor zoveel mogelijk de te behandelen punten van de agenda 

vermelden. 

 

Artikel 17. 

De voorzitter is niet verplicht een lid meer dan tweemaal over hetzelfde onderwerp het woord te 

verlenen. Hij is gerechtigd een lid het woord te ontnemen, indien deze de orde te buiten gaat.  

Eveneens is hij gerechtigd een lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verder bijwonen van 

een vergedering te ontzeggen. Hij kan de vergadering schorsen en, na overleg met het bestuur 

verdagen. 

 

Artikel 18. 

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de nootzakelijkheid gewenst acht. Oproepen voor de 

bestuursvergaderingen moeten twee dagen tevoren in het bezit van de bestuursleden zijn. 

 

Artikel 19. 

Drie bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen. De 

aanvragers zijn echter verplicht bij het in te dienen verzoek schriftelijk de te behandelen punten op te 

geven. Door de leden der vereniging kan een algemene vergadering worden gehouden volgens artikel 

13 der statuten. 

 

Artikel 20. 

Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de aanwezigheid van tenminste 

vijf leden van het bestuur vereist, tenzij het nemen van een besluit al eenmaal wegens onvoltalligheid 

der vergadering uitgesteld moest worden en de bestuursleden andermaal voor de zelfde zaak zijn 

bijeengeroepen.  

 

Artikel 21. 

In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt 

door het dagelijks bestuur een beslissing genomen. In de eestvolgende bestuursvergadering moet 

hiervan echter mededeling worden gedaan. 
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Stemmen 

Artikel 22. 

Voor verkiezing kunnen door ieder lid en/of bestuur kandidaten worden gesteld. Stemming over 

personen moet schriftelijk geschieden. Blanco-stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Alle stemmingen moeten plaats hebben volgens artikel 15 

der statuten. 

 

Geldmiddelen  

Artikel 23. 

De penningmeester is verplicht, zodra zijn kasmiddelen meer €250,00 bedragen, het meerdere te 

deponeren op een door het bestuur aan te wijzen bank of giro instelling. Alleen in overleg met het 

bestuur kan hiervan worden afgeweken. 

 

Artikel 24. 

De penningmeester is verplicht de binnen gekomen en uitgeven gelde ten name van de N.H.V. te 

boeken. Hij kan beschikken over het in de kas aanwezig geld, in het belang van de N.H.V.  

Indien nodig, kunnen de voorzitter en de secretaris samen de penningmeester vervangen. 

 

Artikel 25 

Betaling der contributie voor het komende kalenderjaar dient vóór 15 januari van enig jaar te 

geschieden. 

 

Artikel 26. 

Terugbetaling van gestorte contributie vindt nimmer plaats.  

 

Financiële controle 

Artikel 27. 

De controle over de financiën en over de administratie daarvan, berust bij een kaskommissie. Door 

de kaskommissie wordt tenminste eenmaal per jaar controle op het beheer van de penningmeester. 

Het bestuur kan zo dikwijls als men dit nodig acht de kaskommissie verplichten controle uit te 

oefenen. De penningmeester moet hiervan tevoren schriftelijk in kennis gesteld worden 

 

Artikel 28. 

De kaskommissie bestaat uit twee meerderjarige leden van de vereniging die geen bestuurslid mogen 

zijn. De leden van de kaskommissie worden gekozen voor de tijdsduur van twee jaar, waarvan elk 

jaar een lid aftreedt en niet terstond verkiesbaar is.  

 

Artikel 29. 
De kaskommissie is belast met de controle over het beheer van de penningmeester. De commissie is 

bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden, welke zij voor haar controle nodig heeft. 

Bij akkoordbevinding der boeken worden deze door de commissie voor akkoord ondertekend. 

De kaskommissie brengt haar verslag van de controle schriftelijk uit aan het bestuur.  

Dit verslag moet ter kennis van de leden gebracht worden. 

 

Artikel 30. 

De leden van de kaskommissie zijn tot geheimhouding verplicht betreffende alles wat zij uit hoofde 

van hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover 

de leden in de algemene vergadering. 
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Slotbepalingen 

Artikel 31. 

Het is verboden tijdens enig vereniging verband over politiek te spreken of op welke wijze dan ook 

hiervoor propaganda te maken. 

 

Artikel 32. 

De leden zijn verplicht hun bewijs van lidmaatschap aan elk bestuurslid dat dit verlangd, of aan 

daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen, op eerste aanvraag te tonen.  

Bij het vaststellen van een overtreding kunnen het bewijs van lidmaatschapen en de vergunningen 

worden ingetrokken.  

 

Artikel 33. 

De N.H.V. aanvaardt, behoudens de aansprakelijkheid als gevolg van de wet, geen aansprakelijkheid 

voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook aan een of meer leden of bestuursleden overkomen, 

of voor schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, verlies, beschadiging of 

op andere wijze voorkomen.  

 

Artikel 34. 

Het huishoudelijk reglement kan zo dikwijls het bestuur dit nodig acht door veranderingen in 

bestaande artikelen worden gewijzigd, of worden uitgebreid met nieuwe artikelen.  

Deze mogen echter niet in strijd zijn met de statuten der Vereniging.  

Ter algemene vergadering worden hieromtrent besluiten genomen. 

 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd op de eerste algemene vergadering. 

 

Het bestuur van de Nistelrodese Hengelsport Vereniging. 


