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STATUTEN VAN DE  

FEDERATIE FRIESLAND VAN SPORTVISSERSVERENIGINGEN 

 

 

Begripsomschrijvingen 

 

Artikel 1 

In deze statuten wordt verstaan onder: 

a. "Federatie": de provinciale overkoepelende organisatie op  het gebied van de 

sportvisserij,genaamd:  

   Federatie Friesland van Sportvissersverenigingen; 

b. "hengelsportvereniging": een binnen de provincie Friesland  gevestigde 

vereniging, die een organisatie vormt van sportvissers en lid is van de Federatie; 

c. "aangesloten sportvisser": iedere persoon die door een   

hengelsportvereniging in staat wordt gesteld de sportvisserij  te beoefenen en 

niet op basis van een  jaarlijks door de algemene vergadering van de                  

"Nederlandse Vereniging Van Sportvissersfederaties" vast te stellen en aan de 

hengelsportvereniging overgelegde uitzonderingenlijst is uitgezonderd. 

 

 

Naam, vestiging en duur 

 

Artikel 2 

1. De "Federatie" draagt de naam: "Federatie Friesland van        

Sportvissersverenigingen" en is gevestigd te Leeuwarden;  

2. De "Federatie", opgericht op één juli negentienhonderdtweeënvijftig onder de 

naam "Federatie Friesland van Hengelaars" en deze naam dragend tot één juli 

negentienhonderd éénenzeventig, is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 

 

Doel en werkwijze 

 

Artikel 3 

1. Het doel van de "Federatie" is: 

   a. het behartigen van de belangen van de sportvisserij inFriesland in de 

ruimste zin van het woord en het bevorderen van de sportvisserij als sportieve 

recreatie; 

   b. het behartigen van de belangen van haar leden; 

   c. het behartigen van de belangen van de aangesloten sportvissers en van alle 

overige personen die in Friesland de sportvisserij beoefenen; 

   d. het bevorderen dat zoveel mogelijk aangesloten sportvissers in zoveel 

mogelijk viswater tegen redelijke kosten kunnen vissen. 

2. De "Federatie" tracht haar doelstellingen ondermeer te bereiken door: 
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   a. het ten behoeve van de leden kopen, huren of op andere  wijze - hetzij met, 

hetzij zonder lasten - verkrijgen van vis- en looprecht, viswater, terreinen, 

opstallen en van middelen die de beoefening van de sportvisserij kunnen 

bevorderen; 

   b. te bevorderen dat de in de provincie Friesland gevestigde 

sportvissersverenigingen als lid toetreden; 

   c. het in- en buiten rechte opkomen voor de belangen van de leden, zover het 

de sportvisserij betreft; 

   d. te streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaat regelen, waarbij de 

belangen van de sportvisserij worden  gewaarborgd; 

   e. het zo mogelijk organiseren van voordrachten, lezingen  en cursussen; 

   f. het bevorderen, in stand houden en verbeteren van een  milieu dat aan de 

beoefening van de sportvisserij zoveel mogelijk kansen biedt; 

   g. het bestuderen van vraagstukken, rapporten en nota's  welke in de meest 

ruime zin een relatie hebben met de sportvisserij; 

   h. het zonodig reguleren van het visbestand in de Friese wateren; 

   i. het bevorderen van het tot stand komen van voorzieningen ten behoeve van 

de sportvisserij; 

   j. alle andere wettige middelen, bevorderlijk aan de doel stellingen. 

 

 

Inrichting van de "Federatie" 

 

Artikel 4 

1. De "Federatie" kent ereleden en leden; 

2. De "Federatie" kent de algemene vergadering, in de statuten genoemd 

"ledenvergadering", alsmede twee bestuursorganen: 

   a. het algemeen bestuur; 

   b. het dagelijks bestuur. 

3. De "Federatie" kent voorts organen als commissies en werkgroepen. 

 

 

Ereleden 

 

Artikel 5 

Ereleden zijn natuurlijke personen die vanwege hun verdiensten voor de 

"Federatie" en/of de sportvisserij in het algemeen op voorstel van het algemeen 

bestuur of op voorstel van tenminste drie leden van de "Federatie" door de 

ledenvergadering tot erelid zijn benoemd. Ereleden hebben het recht de 

ledenvergaderingen bij te wonen; zij hebben geen stemrecht. 
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Leden en lidmaatschap 

 

Artikel 6 

1. Leden van de "Federatie" zijn de in de provincie Friesland gevestigde 

hengelsportverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die als lid door de 

ledenvergadering zijn toegelaten; 

2. De in de provincie Friesland gevestigde hengelsportverenigingen met volledige 

rechtsbevoegdheid, die als lid van de "Federatie" willen toetreden, dienen zich 

schriftelijk bij de secretaris aan te melden onder overlegging van de volgende 

bescheiden: 

   a. de statuten en het huishoudelijk reglement van de aanvrager, een uittreksel 

uit de inschrijving in het verenigingenregister ten tijde van de aanmelding voor 

het lidmaatschap, eventueel aangevuld met de namen, beroepen, adressen, 

geboorteplaatsen en -data van de overige bestuursleden; 

   b. een gespecificeerde opgave van het aantal aangesloten  sportvissers dat lid 

is van de aanvrager op het moment  van de aanvraag; 

   c. de jaarrekening van de aanvrager over het afgelopen  boekjaar dan wel een 

ander financieel overzicht waaruit de financiële positie blijkt, alsmede een 

exemplaar van de begroting voor het lopende en/of eerstvolgende          

boekjaar; 

   d. een door het dagelijks bestuur van de aanvrager gewaarmerkt uittreksel uit 

de notulen van de algemene vergadering waarin het aanvragen van het 

lidmaatschap van de "Federatie" is besloten en waaruit de motieven die aan         

dit besluit ten grondslag liggen duidelijk blijken; 

   e. een gespecificeerde opgave van de wateren waarvoor vergunningen worden 

uitgereikt. 

3. Indien het algemeen bestuur naast de in het vorige lid vermelde stukken meer 

informatie nodig acht om een juist advies aan de ledenvergadering te kunnen 

uitbrengen omtrent  de toelating als lid, is het algemeen bestuur bevoegd die      

aanvullende gegevens op te vragen die het nodig acht;   

4. De ledenvergadering beslist over de toelating zo mogelijk op de eerstvolgende 

ledenvergadering. 

 

 

Aanvang en einde van het lidmaatschap 

 

Artikel 7 

1. Het lidmaatschap van de "Federatie" vangt aan op de datum waarop de 

ledenvergadering tot de toelating van de aanvrager heeft besloten; 

2. Het lidmaatschap eindigt: 

   a. doordat het lid ophoudt te bestaan; 

   b. door schriftelijke opzegging door het lid; 

   c. door schriftelijke opzegging namens de "Federatie".  

   d. door ontzetting uit het lidmaatschap met onmiddellijke ingang. 
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3. Indien het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt    is desondanks 

de kontributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het algemeen bestuur 

anders besluit. 

4. Opzegging door het lid dient schriftelijk te geschieden tegen éénendertig 

december van een boekjaar. Het lidmaatschap eindigt dan op éénendertig 

december van het volgende jaar. 

   Het opzeggende lid dient bij de opzegging over te leggen een door het bestuur 

van het lid gewaarmerkt afschrift of uittreksel van de notulen van de vergadering 

waarin het besluit tot opzegging is genomen.  

5. Een lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van besluiten, waarbij de 

verplichtingen van de leden -  voor zover deze zijn opgenomen in de statuten of 

het huishoudelijk reglement - worden verzwaard, te zijnen  opzichte uitsluiten; 

6. Het algemeen bestuur is bevoegd het lidmaatschap namens de  "Federatie" op 

te zeggen indien: 

   a. een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor 

het lidmaatschap gesteld; 

   b. redelijkerwijs van de "Federatie" niet gevergd kan worden  het lidmaatschap 

te laten voortduren; 

   c. het lid zijn verplichtingen jegens de "Federatie" niet  nakomt, ook na 

schriftelijke herinnering, waarin de  uiterlijke datum wordt vermeld waarop het 

lid zijn verplichtingen voldaan moet hebben.  

7. Het algemeen bestuur deelt het besluit tot opzegging onder opgave van 

redenen schriftelijk mee. 

8. Het betrokken lid is bevoegd binnen twee maanden na  ontvangst van het 

besluit tegen dat besluit in beroep te gaan bij de ledenvergadering. 

   De ledenvergadering is bevoegd het besluit van het algemeen bestuur te 

vernietigen; 

9  Ingeval van opzegging namens de "Federatie" eindigt het   lidmaatschap op de 

dag in het besluit vermeld.    Indien het lidmaatschap eindigt voordat de 

beroepstermijn  is verstreken en/of voordat de ledenvergadering over een 

ingesteld beroep heeft beslist, is het lid geschorst vanaf de dag waartegen het 

lidmaatschap is opgezegd. Deze schorsing eindigt, indien geen beroep wordt 

ingesteld,    op de laatste dag van de beroepstermijn en indien wel beroep wordt 

ingesteld, op de dag waarop de ledenvergadering  over het beroep beslist; 

10.Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de ledenvergadering op 

voorstel van het algemeen bestuur of op voorstel  van tenminste vijf leden van 

de "Federatie" op grond van het  feit dat het betrokken lid in strijd handelt met 

de  statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de  "Federatie", of de 

"Federatie" op onredelijke wijze  benadeelt;       

11.Bij ontzetting uit het lidmaatschap eindigt het lidmaatschap op de dag waarop 

de ledenvergadering tot ontzetting heeft besloten.  Het algemeen bestuur deelt 

het besluit van de ledenvergadering onder opgave van redenen schriftelijk mee. 
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Rechten en verplichtingen van de leden 

 

Artikel 8 

1. 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, respectievelijk door de aangesloten sportvissers gebruik 

te laten maken van alle door de "Federatie geboden faciliteiten op het gebied van 

de sportvisserij, neergelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en/of 

besluiten van de "Federatie"; 

   c. door de aangesloten sportvissers deel te laten nemen aan    door de 

"Federatie", al dan niet in samenwerking met een andere (overkoepelende) 

organisatie, georganiseerde wedstrijden en andere activiteiten. 

   De voorwaarden hiertoe worden door de "Federatie" vastgesteld. 

2. De leden zijn verplicht: 

   a. de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten  van de "Federatie" 

na te leven; 

   b. zich ten opzichte van elkaar naar redelijkheid en  billijkheid te gedragen; 

   c. de jaarlijkse contributie te voldoen op de daarvoor in  de statuten en het 

huishoudelijk reglement vastgestelde wijze en tijdstippen; 

   d. de "Federatie" schriftelijk op de hoogte te stellen van  mutaties in het 

bestuur van het lid alsmede van andere,        voor de "Federatie" van belang 

zijnde gegevens, zoals in het huishoudelijk reglement nader geregeld; 

   e. een voorstel tot wijziging van de statuten van een lid  van de "Federatie" 

over te leggen ter toetsing aan de   statuten van de "Federatie". Eventuele 

strijdigheden worden alsdan ter kennis gebracht van het lid; 

   f. het openstellen van alle viswateren, waarvoor een lid  visvergunningen 

uitreikt, voor bevissing door alle sportvissers die zijn aangesloten bij de leden 

van de "Federatie", tenzij de verhuurder casu quo de eigenaar van het water dit 

belet. 

      Het vorenstaande geldt met ingang van één juni negentienhonderdtachtig en 

wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement; 

   g. te bevorderen dat elk van de aangesloten sportvissers de verplichtingen 

nakomt welke voor die sportvissers direct of indirect voortvloeien uit hun 

lidmaatschap. 

 

 

Algemeen bestuur; samenstelling en benoeming; bevoegd college 

 

Artikel 9 

1. Het algemeen bestuur van de "Federatie" bestaat uit een  oneven aantal van 

tenminste zeven meerderjarige, natuurlijke personen, welke door de 

ledenvergadering worden gekozen; 

2. Lid van het algemeen bestuur van de "Federatie" kunnen  slechts zij zijn die 

als lid staan ingeschreven bij een lid    van de "Federatie"; 
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3. Voor de verkiezing van een lid van het algemeen bestuur wordt door het 

algemeen bestuur een aanbeveling gedaan,   terwijl de leden van de "Federatie" 

de aanbeveling kunnen uitbreiden;. 

4. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in    functie 

gekozen, terwijl de overige functies en werkzaam heden door het algemeen 

bestuur in onderling overleg worden verdeeld. 

5. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in het algemeen   bestuur blijft het 

algemeen bestuur een bevoegd college  vormen.         

6. De leden van het algemeen bestuur worden voor een periode  van drie jaar 

gekozen en treden af volgens een door het algemeen bestuur vast te stellen 

rooster; zij zijn onmiddellijk opnieuw benoembaar.   

7. Een tussentijds gekozen lid van het algemeen bestuur treedt    af op het 

tijdstip waarop degene in wiens plaats hij/zij is gekomen, had moeten aftreden. 

 

 

Einde lidmaatschap algemeen bestuur; schorsing en ontslag 

 

Artikel 10 

1. Een lid van het algemeen bestuur kan door de ledenvergadering uit zijn 

funktie worden ontslagen indien: 

   a. redelijkerwijs van de "Federatie" niet gevergd kan worden het 

bestuurslidmaatschap te laten voortduren; 

   b. hij/zij in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de 

"Federatie" en/of besluiten van het algemeen bestuur; 

   c. hij/zij de "Federatie" op onredelijke wijze benadeelt. 

2. Een voorstel tot ontslag kan worden gedaan door het Algemeen bestuur of 

tenminste vijf leden van de "Federatie". 

   Een voorstel van de Federatieleden dient tenminste twee maanden voor een 

ledenvergadering schriftelijk bij het algemeen bestuur te worden ingediend en 

houdt de reden in; 

3. Over het voorstel wordt niet eerder beslist dan nadat de betrokkene in de 

gelegenheid is gesteld zich in de ledenvergadering dan wel in een commissie, 

indien deze is inge-     steld om de ledenvergadering te adviseren, te verweren; 

4. Het besluit tot ontslag houdt de termijn in gedurende welke    betrokkene 

geen bestuursfunktie bij de "Federatie" zal         mogen vervullen en eventueel 

geen lid van een commissie zal    mogen zijn. 

5. In zeer ernstige gevallen, zulks ter uitsluitende beoor-       deling aan het 

algemeen bestuur, is het algemeen bestuur       bevoegd een bestuurslid met 

onmiddellijke ingang te            schorsen. Het betreffende besluit houdt de reden 

tot           schorsing in en wordt aan de betrokkene schriftelijk mede-     gedeeld; 

6. Het bestuurslid heeft het recht zich bij het algemeen be-      stuur tegen de 

schorsing als bedoeld in lid 5 te verweren.     Indien hij/zij daarvan gebruik wil 

maken, dient hij/zij dat    binnen twee weken na datum van het schorsingsbesluit           

schriftelijk kenbaar te maken. Uiterlijk vier weken na het     schorsingsbesluit 

dient een bestuursvergadering plaats te      vinden waarin betrokkene zich kan 
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verweren en waarin wordt     besloten of de schorsing wordt opgeheven of dat de 

leden       van de "Federatie" op de eerstvolgende ledenvergadering zal    worden 

voorgesteld om het betreffende bestuurslid te ont-      slaan uit zijn/haar funktie. 

Indien tot dat laatste wordt      besloten, dient onmiddellijk het besluit tot 

schorsing en      het voorstel tot ontslag aan de leden te worden medegedeeld;  

7. Geschorste bestuursleden verliezen alle aan hun funktie        verbonden 

rechten; 

8. De schorsing duurt ten hoogste voort tot het tijdstip van      de eerstvolgende 

ledenvergadering, waarop een besluit          omtrent het voorstel tot ontslag zal 

worden genomen. Daarna    kan de betrokkene niet om dezelfde reden opnieuw 

worden        geschorst. 

9. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt voorts: 

   a. door bedanken; 

   b. bij het bereiken van de zeventig-jarige leeftijd, in           welk geval het 

bestuurslidmaatschap eindigt aan het einde       van zijn zittingsperiode voor het 

bestuur; 

   c. door overlijden; 

   d. doordat het algemeen bestuurslid wordt benoemd tot lid         van het 

dagelijks bestuur; 

 

 

Taak en bevoegdheden algemeen bestuur 

 

Artikel 11 

1. Het algemeen bestuur is binnen de "Federatie" belast met       alle 

bestuurstaken welke nodig zijn voor het besturen van      de "Federatie"; 

2. Het algemeen bestuur is verantwoording schuldig aan de         

ledenvergadering; 

3. Het algemeen bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van    de 

ledenvergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkom-    sten met 

betrekking tot: 

   a. het aanstellen en ontslaan van personeel in dienst van         de "Federatie", 

zulks met inachtneming van de door de          ledenvergadering vastgestelde 

personeelsformatie, de           rechtspositie van het personeel en binnen de 

grenzen van       de door de ledenvergadering vastgestelde begroting; 

   b. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen van          visrechten; 

   c. het afgeven van visvergunningen. 

4. Het algemeen bestuur is zonder goedkeuring van de ledenver-    gadering 

bevoegd tot het benoemen en ontslaan van leden van    de commissies en 

werkgroepen als bedoeld in artikel 16; 

5. Het algemeen bestuur is bevoegd tot de onder a tot en met g    genoemde 

rechtshandelingen na voorafgaande goedkeuring van     de ledenvergadering: 

   a. het aangaan van geldleningen; 

   b. het voeren van rechtsgedingen zo eisende als verwerende,       met 

uitzondering van het optreden in korte gedingen en         het in rechte 
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incasseren van vorderingen, het aangaan          van dadingen en compromissen 

en het onderwerpen van ge-        schillen aan de beslissing van scheidslieden; 

   c. het aangaan van overeenkomsten waarbij de "Federatie"          zich als borg 

of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,          zich voor een derde sterk maakt 

of zich tot zekerheid          voor de schuld van een derde verbindt; 

   d. het nemen van bankcredieten ter financiering van exploi-       tatie-

uitgaven; 

   e. het aanstellen van personeelsleden anders dan binnen de        door de 

ledenvergadering vastgestelde personeelsformatie       of anders dan binnen de 

grenzen van de door de ledenver-       gadering vastgestelde begroting; 

   f. het kopen, huren, verhuren, vervreemden en bezwaren van        

registergoederen; 

   g. het reguleren van het visbestand voor wat betreft het          uitdunnen van 

bepaalde vissoorten. 

      Toestemming als hiervoor bedoeld blijkt voldoende uit          een door de 

voorzitter en de sekretaris getekend af-           schrift van of een uittreksel uit de 

notulen van de            ledenvergadering. 

 

 

Vergaderingen van- en besluitvorming door het algemeen bestuur 

 

Artikel 12 

1. Het algemeen bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar    en voorts 

wanneer de voorzitter dit nodig oordeelt of  

   wanneer twee bestuursleden de voorzitter hierom schriftelijk    en met reden 

hebben verzocht en wel binnen veertien dagen; 

2. De wijze van oproeping tot de vergadering alsmede de  

   besluitvorming wordt nader geregeld in het huishoudelijk  

   reglement; 

3. Degene die belast is met de direkte leiding over het perso-    neel van de 

"Federatie" of het in dienst zijnde personeels-    lid woont, indien het algemeen 

bestuur zulks wenst, de ver-    gaderingen bij en kan met toestemming van de 

voorzitter het    woord voeren. 

 

 

 

 

Dagelijks bestuur; samenstelling, taak en bevoegdheden, verga-deringen 

 

Artikel 13 

1. De voorzitter, de sekretaris en de penningmeester vormen       te zamen het 

dagelijks bestuur. De nadere taakomschrijving     van deze functionarissen wordt 

geregeld in het huishoude-      lijk reglement. 

2. Behoudens de beperkingen volgens de statuten en de Wet en      behoudens 

de uitvoering door het algemeen bestuur van de       bestuurstaken welke in de 
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statuten aan dat bestuur zijn op-    gedragen, is het dagelijks bestuur belast met 

de dagelijkse    leiding van de "Federatie", waaronder begrepen het uitvoeren    

van de taken in de statuten aan dat bestuur opgedragen         en het uitvoeren 

van de besluiten van de ledenvergadering; 

3. Het dagelijks bestuur is op instructie van het algemeen be-    stuur met 

verslagplicht aan de ledenvergadering bevoegd        tot het aanstellen van 

personeelsleden in dienst van de        'Federatie', voor zover passend binnen de 

door de ledenver-    gadering vastgestelde personeelsformatie, het vaststellen      

van hun arbeidsvoorwaarden en het verlenen van ontslag aan     zodanige 

personeelsleden; 

4. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter      of tenminste de 

helft van de andere dagelijkse bestuursleden    zulks wenselijk achten; 

 

 

Vertegenwoordiging 

 

Artikel 14 

1. De "Federatie" wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd      door het 

algemeen bestuur of door twee gezamenlijk  

   handelende leden van het bestuur, waaronder te allen tijde     een lid van het 

dagelijks bestuur; 

2. Indien de "Federatie" wordt verzocht zitting te nemen in,      of een 

vertegenwoordiging te leveren voor externe organen      of instellingen, worden 

de vertegenwoordigers van de  

   "Federatie" aangewezen door het dagelijks bestuur onder        voorafgaande 

goedkeuring van het algemeen bestuur. 

   In spoedeisende gevallen berust de bevoegdheid als vermeld      in de vorige 

zin bij het dagelijks bestuur, welk besluit        ter zake voor goedkeuring achteraf 

aan de eerstvolgende  

   Vergadering van het algemeen bestuur dient te worden            voorgelegd.       

   De in dit lid bedoelde vertegenwoordiging heeft betrekking     op provinciale 

organen. 

   Met betrekking tot regionale organen of instellingen dient     vooraf overleg 

plaats te vinden met en instemming te worden    verkregen van de 

desbetreffende leden (hengelsportvereni-      gingen). 

3. Het dagelijks bestuur kan onder voorafgaande goedkeuring       van het 

algemeen bestuur één of meer medewerkers van het       bureau als vermeld in 

het volgende artikel, aanwijzen om       in bepaalde gevallen of in bepaalde 

zaken de "Federatie" te    vertegenwoordigen; 

 

 

 

 

 

Bureau 
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Artikel 15 

1. De "Federatie" heeft een bureau dat haar bijstaat in de        uitoefening van 

de werkzaamheden. De taken en bevoegdheden     van het bureau worden nader 

geregeld in het huishoudelijk      reglement. 

2. Het bureau staat onder leiding van de administrateur. De       administrateur 

werkt in opdracht van en is verantwoording      verschuldigd aan het dagelijks 

bestuur; 

3. Ten kantore van het bureau is het secretariaat gevestigd       van het 

algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de commis-    sies en de werkgroepen. 

   Alle stukken, bestemd voor het algemeen bestuur, het dage-     lijks bestuur 

en voor de commissies en de werkgroepen moe-     ten worden ingediend bij 

voornoemd secretariaat. 

 

 

Commissies en Werkgroepen 

 

Artikel 16 

1. De" Federatie" kent permanente Commissies voor: 

   a. wedstrijden; 

   b. water- en visstandbeheer; 

   c. jeugdzaken. 

2. In een ledenvergadering kunnen op voorstel van het algemeen    bestuur door 

die vergadering worden ingesteld één of meer      andere commissies. 

   Het voorstel van het algemeen bestuur tot instelling van       een commissie 

bevat de hoofdlijnen van de taakomschrijving,    de bevoegdheden en de 

werkwijze van die commissie.         

   Na instelling van de commissie worden de taakomschrijving,     de 

bevoegdheden, werkwijze en al hetgeen nadere regelingen     behoeft, 

opgenomen in het huishoudelijk reglement voorzover    daaromtrent niet al reeds 

bepalingen in dat reglement zijn     opgenomen. Voor de vaste commissies als 

vermeld in lid 1       geldt een overeenkomstige regeling. 

3. Met betrekking tot de commissies en de werkgroepen gelden      voorts de 

volgende bepalingen. 

   De leden van een commissie worden benoemd door het algemeen    bestuur, 

met inachtneming van het daaromtrent voor de des-     betreffende commissie in 

het huishoudelijk reglement be- 

   paalde. De leden van het algemeen bestuur en het dagelijks     bestuur kunnen 

eveneens deel uitmaken van een commissie (en    een werkgroep). 

   Naast de commissieleden wordt door het algemeen bestuur        voor iedere 

commissie een voorzitter benoemd op gezamenlijke    voordracht van het 

dagelijks bestuur en de desbetreffende      commissie. 

   Commissieleden en commissie-voorzitters kunnen te allen        tijde door het 

algemeen bestuur van hun funktie worden         ontheven. 
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   Een commissie werkt onder verantwoordelijkheid van het         algemeen 

bestuur. 

4. Door het algemeen bestuur kunnen werkgroepen worden inge-      steld voor 

het uitwerken van kortlopende projecten.  

   De leden van de werkgroepen worden benoemd door het algemeen    bestuur, 

dat eveneens de taak, de werkwijze en de tijdsduur,    waarvoor de werkgroep is 

ingesteld, vaststelt. 

 

   Een werkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van het al-     gemeen 

bestuur.   

 

 

Geldmiddelen 

 

Artikel 17 

1. De geldmiddelen van de "Federatie" omvatten: 

   a. de kontributies van de leden als bedoeld in het tweede         lid van dit 

artikel; 

   b. opbrengsten uit vergunningen; 

   c. subsidies; 

   d. opbrengsten uit bezittingen; 

   e. schenkingen, legaten en erfstellingen, waarvan de aan-         vaarding 

steeds dient te geschieden onder het voorrecht        van boedelbeschrijving; 

   f. alle overige wettig verworven baten. 

2. De door een lid aan de "Federatie" over enig jaar verschul-    digde kontributie 

wordt bepaald door een, door de ledenver-    gadering jaarlijks vast te stellen 

basisbedrag te vermenig-    vuldigen met het aantal aangesloten sportvissers op 

éénen-     dertig december van het betreffende kalenderjaar. De wijze     van 

betaling zal nader in het huishoudelijk reglement worden    geregeld.  

3. De leden zijn verplicht mee te werken aan een door de            accountant van 

de "Nederlandse Vereniging Van Sportvissers-      federaties" uitgevoerde 

kontrole op het door de "Federatie"      opgegeven aantal aangesloten 

sportvissers.   

 

 

Boekjaar; jaarverslag; rekening en verantwoording; begroting 

 

Artikel 18 

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar; 

2. Het dagelijks bestuur is verplicht van de vermogenstoestand    van de 

"Federatie" zodanig aantekeningen te houden, dat        daaruit te allen tijde de 

rechten en de verplichtingen van     de "Federatie" kunnen worden gekend; 

3. Op de ledenvergadering brengt het algemeen bestuur het         jaarverslag 

van de "Federatie" over het afgelopen boekjaar     uit en doet, onder overlegging 
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van een balans en een ex-       ploitatierekening, - de jaarrekening -, rekening en 

verant-    woording over zijn in dat boekjaar gevoerd bestuursbeleid.  

   Goedkeuring van die rekening en verantwoording door de leden-    vergadering 

strekt het algemeen bestuur tot décharge voor       zijn werkzaamheden 

gedurende dat boekjaar verricht voor         zover die werkzaamheden uit de 

overgelegde stukken blijken.     Bedoelde goedkeuring door de ledenvergadering 

déchargeert       eveneens het algemeen bestuur voor de uitvoering van zijn       

bestuurstaak, voor zover daarvan uit de overgelegde stukken     blijkt. 

4. De kas en boeken van de "Federatie" worden onder controle      gesteld van 

een accountant, die van zijn bevindingen verslag    uitbrengt aan het algemeen 

bestuur. 

5. Door de ledenvergadering wordt jaarlijks een kascontrole-      commissie 

benoemd, bestaande uit tenminste twee meerder-       jarige personen die geen 

deel mogen uitmaken van het           bestuur.  

6. De kascontrole-commissie is belast met de controle over de     kas en boeken. 

De commissie is bevoegd inzage te vorderen      van alle boeken en bescheiden 

welke zij voor de controle       nodig meent te hebben. 

7. De leden van de kascontrole-commissie zijn geheimhouding       verplicht 

inzake alles wat zij uit hoofde van hun funktie      weten, behoudens hun 

verantwoording aan de ledenvergadering.  

8. Met betrekking tot de controle, welke jaarlijks plaats         vindt en nadat de 

accountant zijn rapport over het             financieel verslag heeft uitgebracht, 

brengt de kascontrole-    commissie verslag uit aan de ledenvergadering. 

9. Bij accoordbevinding van het financieel verslag, wordt dit     verslag door de 

kascontrole-commissie voor accoord getekend.        

 

 

Ledenvergadering 

 

Artikel 19 

1. Aan de ledenvergadering komen in de "Federatie" alle bevoegdheden toe, die 

niet door de Wet of de statuten aan het algemeen bestuur, aan het dagelijks 

bestuur of aan een commissie zijn opgedragen; 

2. Jaarlijks, uiterlijk in de maand mei, wordt een ledenvergadering gehouden. 

   In deze ledenvergadering komen ondermeer aan de orde: 

   a. de voorziening in vacatures in het algemeen en/of in het dagelijks bestuur; 

   b. vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen 

boekjaar, voorzien van de toelichting en de verklaring van de accountant; 

   c. vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar; 

   d. vaststelling van het bedrag als bedoeld in artikel 17, lid 2 volgend op het 

komende boekjaar. 

   e. benoeming van de kascontrole-commissie. 

3. Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het      algemeen 

bestuur zulks nodig oordeelt of als tenminste vijf    leden van de "Federatie" 

daartoe schriftelijk met vermelding    van reden hebben verzocht; 
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4. Indien het vereiste aantal leden om een bijzondere leden-      vergadering 

hebben verzocht, is het algemeen bestuur ver-      plicht deze vergadering 

binnen twee maanden na ontvangst       van het verzoek te beleggen. 

   Indien het algemeen bestuur in gebreke blijft, hebben de  aanvragers het recht 

deze vergadering zelf te beleggen,        overeenkomstig het bepaalde in het 

volgende artikel. 

 

 

Bijeenroeping ledenvergadering 

 

Artikel 20 

1. De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het algemeen bestuur, 

onverminderd het bepaalde in lid 4 van het voorgaande artikel en worden 

gehouden binnen Friesland, ter plaatse als te bepalen door degene(n) die de 

oproeping voor de vergadering doet (doen) uitgaan; 

2. De oproeping geschiedt schriftelijk en tenminste drie weken voor de datum 

van de vergadering, onverminderd het bepaalde  in lid 3 van het voorgaande 

artikel en onder vermelding van  de agenda. Eén en ander wordt nader geregeld 

in het huishoudelijk reglement. 

 

Toegang en stemrecht 

 

Artikel 21 

1. Toegang tot de ledenvergadering hebben alle bestuursleden      van de 

sportvissersverenigingen die lid zijn van de  

   "Federatie", de leden van het algemeen bestuur en van het      dagelijks 

bestuur van de "Federatie", alsmede de daartoe       door het algemeen bestuur 

uitgenodigde personen. 

2. Stemgerechtigd zijn de leden en één van de afgevaardigden  van ieder 

aanwezig lid stemt namens dit lid; 

3. De grondslag voor het aantal stemmen dat een aangesloten       lid op een 

vergadering uitbrengt, wordt bepaald door het       bij het lid aangesloten aantal 

sportvissers naar de toe-       stand aan het begin van het verenigingsjaar van de  

   "Federatie". Het aantal stemmen bedraagt: 

   a. tot éénduizend sportvissers: één stem per honderd sport-       vissers of een 

gedeelte daarvan; 

   b. tot vierduizend sportvissers: tien stemmen, vermeerderd        voor het 

aantal sportvissers boven de éénduizend met één       stem per 

tweehonderdvijftig sportvissers of een gedeelte       daarvan; 

   c. boven vierduizend sportvissers: twee-en-twintig stemmen,       vermeerderd 

voor het aantal sportvissers boven de vier-        duizend met één stem per 

duizend of een gedeelte daarvan.          
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Voorzitterschap; notulen 

 

Artikel 22 

1. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de     "Federatie". Bij 

afwezigheid van de voorzitter ter vergade-    ring treedt de vice-voorzitter of één 

der leden van het        dagelijks bestuur als voorzitter op. 

   Echter ingeval het betreft een ledenvergadering als bedoeld    in artikel 19, lid 

4 wordt door die vergadering zelf in het    voorzitterschap voorzien. 

2. Van het verhandelde in de ledenvergadering worden notulen      gehouden 

door één of meer door het algemeen bestuur aange-     wezen 

bureaumedewerkers. Deze notulen worden door het          algemeen bestuur 

vastgesteld en aan de volgende                ledenvergadering ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

 

Besluitvorming van de ledenvergadering 

 

Artikel 23 

1. Voorzover de statuten niet anders bepalen, worden alle         besluiten door de 

ledenvergadering genomen met volstrekte      meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen; 

2. Een lid kan zijn stem(men) niet bij volmacht door een ander    lid laten 

uitbrengen. 

3. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij voor-    keur 

schriftelijk, onverminderd de mogelijkheid om op voor-    stel van de voorzitter 

van de vergadering zowel over zaken     als over personen een besluit te nemen 

bij acclamatie. 

   Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uit-    gebracht; 

4. Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht niet te        zijn 

aangenomen, behoudens het hierna in lid 5 laatste zin     bepaalde; 

5. Indien bij een verkiezing van personen geen van de kandida-    ten het 

vereiste aantal stemmen heeft verkregen, volgt een     tweede vrije stemming. 

Indien ook dan geen van de kandida-     ten het vereiste aantal stemmen heeft 

verkregen, wordt her-    stemd over de twee kandidaten, die in eerste instantie 

de      meeste stemmen op zich verenigden. 

   Mochten door gelijkheid van stemmen-aantal meer dan twee       personen 

voor de herstemming in aanmerking komen, dan wordt    door een 

tussenstemming uitgemaakt over welke twee van hen     zal worden herstemd, 

casu quo over welke van hen tezamen       met de kandidaat die in eerste 

instantie het hoogste aantal    stemmen verwierf, zal worden herstemd. 

   Bij herstemming en tussenstemming is diegene verkozen, die     de meeste 

stemmen op zich verenigt. Indien bij een herstem-    ming of tussenstemming de 

stemmen staken, beslist het lot.   
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Aansprakelijkheid 

 

Artikel 24 

1. De "Federatie" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onge-     vallen of letsel 

van welke aard ook één of meer bij de         leden aangesloten sportvissers 

overkomen, of voor schade aan    eigendommen van voormelde personen door 

diefstal, verlies,     beschadiging of op andere wijze, ontstaan tijdens evenemen-    

ten of anderszins waarbij de "Federatie" op enigerlei wijze    betrokken is. 

 

 

Statutenwijziging 

 

Artikel 25 

1. In de statuten van de "Federatie" kan geen verandering         worden gebracht 

dan door een besluit van een ledenvergadering met een meerderheid van 

tenminste twee/derde       deel van het aantal uitgebrachte stemmen; 

2. Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen worden in-    gediend door 

het algemeen bestuur of tenminste één/derde       van het aantal leden van het 

algemeen bestuur, alsmede door tenminste vijf leden van de "Federatie" 

gezamenlijk; 

3. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling    van het 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten    tenminste vier weken 

vóór de dag van die vergadering    een    afschrift van dat voorstel, waarin de 

voorgedragen wijziging    woordelijk is opgenomen, op twee of meer daartoe 

geschikte     plaatsen voor de leden ter inzage leggen tot de afloop         van de 

dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 

   Tevens wordt zodanig voorstel aan alle leden toegezonden       bij de oproeping 

voor de vergadering. 

4. Een statutenwijziging treedt in werking nadat hiervan een      notariële akte is 

opgemaakt. De leden van het algemeen         bestuur zijn bevoegd, zowel 

gezamenlijk als elk van hen        afzonderlijk, om de gewijzigde statuten in een 

notariële       akte te doen neerleggen en om deze akte in persoon of bij      

volmacht te tekenen. 

 

 

 

 

Ontbinding en vereffening 

 

Artikel 26 

1. Het algemeen bestuur kan aan een ledenvergadering voorstel-    len om tot 

ontbinding van de "Federatie" over te gaan, mits    tenminste twee/derde van de 

zitting hebbende bestuursleden     voor het voorstel hebben gestemd; 

2. Een voorstel tot ontbinding van de "Federatie" kan voorts      worden gedaan 

door een zodanig aantal leden, dat zij ten-      minste drie/vierde deel van het 
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aantal bij de leden van de     "Federatie" aangesloten sportvissers 

vertegenwoordigen; 

3. Een voorstel tot ontbinding moet binnen twee maanden in een    

ledenvergadering worden behandeld. 

   In de oproeping tot die vergadering moet mededeling worden     gedaan dat 

een voorstel tot ontbinding van de "Federatie"      zal worden behandeld. 

4. Een besluit tot ontbinding van de "Federatie" kan slechts      door een 

ledenvergadering worden genomen met een meerderheid    van tenminste 

twee/derde deel van het aantal uitgebrachte      stemmen en wanneer tenminste 

een zodanig aantal leden          aanwezig is dat tenminste tien procent van de bij 

de leden     van de "Federatie" aangesloten sportvissers vertegenoordigt. 

5. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt       door de 

ledenvergadering een datum bepaald voor een tweede     vergadering, waarin 

een besluit kan worden genomen ongeacht    het aantal aanwezige leden, doch 

met een meerderheid van       tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte 

stemmen. 

6. Indien tot ontbinding wordt besloten, kunnen in de betref-     fende 

vergadering vereffenaars worden aangewezen. 

   Bij gebreke van deze aanwijzing geschiedt de liquidatie        door het algemeen 

bestuur; 

7. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de activa van de       "Federatie" 

zoveel mogelijk worden geliquideerd en de          passiva worden voldaan; 

8. Het na de liquidatie overblijvende saldo casu quo de over-     blijvende baten, 

worden bestemd op een wijze te bepalen        door de vergadering waarin tot 

ontbinding is besloten, of,     bij gebreke daarvan, op de wijze door het algemeen 

bestuur     te bepalen, met dien verstande dat het saldo of de baten       niet in 

particulier bezit mogen komen. 

 

 

Huishoudelijk reglement 

 

Artikel 27 

1. De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast,    waarin worden 

geregeld de onderwerpen die krachtens deze       statuten daarin moeten worden 

geregeld, en voorts alle         huishoudelijke aangelegenheden waarvan een 

regeling gewenst    wordt; 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de     bepalingen van 

de statuten of met de wettelijke bepalingen,    ook waar deze geen dwingend 

recht bevatten. 

3. Het huishoudelijk reglement kan bij gewone meerderheid van     stemmen 

door een ledenvergadering worden gewijzigd. 

   De agenda der vergadering moet het voorstel tot wijziging      bevatten, terwijl 

de tekst der wijziging aan de leden moet      worden toegezonden. 
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Slotbepaling 

 

Artikel 29 

In alle gevallen waarin deze statuten noch het huishoudelijk reglement niet 

voorzien, beslist het algemeen bestuur, onder verantwoording aan de 

ledenvergadering. 
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 * * * * *HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE 

FEDERATIE FRIESLAND VAN SPORTVISSERSVERENIGINGEN 

 

 

Begripsomschrijvingen 

 

Artikel 1 

In dit huishoudelijk reglement wordt verwezen naar de begrips-omschrijvingen 

van artikel 1 van de statuten van de "Federa-tie". Waar in dit huishoudelijk 

reglement gesproken wordt van statuten, zijn daarmee bedoeld de statuten van 

de "Federatie", zoals opnieuw vastgesteld bij notariële akte de dato drie no-

vember negentienhonderdvijf-en-negentig, verleden voor notaris H.E. Mulder te 

Drachten. 

 

 

Leden en lidmaatschap 

 

Artikel 2 

1. In aanvulling op artikel 6, lid 2 van de statuten gelden de     volgende 

voorwaarden voor de in de provincie Friesland gevestigde 

hengelsportverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die als lid van de 

"Federatie" willen toetreden: 

a. Bij de beoordeling voor het toelaten van nieuwe ledenverenigingen zal als 

maatstaf worden gesteld, dat deze nuttig in de "Federatie" moeten functioneren; 

b. Wanneer tegen een verzoek tot toetreding bezwaar wordt aangetekend door 

een bestaande ledenvereniging in dezelfde vestigingsplaats en/of een 

vestigingsplaats in de  directe omgeving, wordt het verzoek ter beoordeling             

voorgelegd aan een commissie, welke daaromtrent advies uitbrengt aan de 

ledenvergadering; 

c. De onder b bedoelde commissie wordt ingesteld door het algemeen bestuur en 

bestaat uit: 

1 persoon namens het algemeen bestuur; 

1 persoon namens een grote lidvereniging; 

1 persoon namens een kleine lidvereniging; 

1 persoon namens een lidvereniging uit het betreffende belangengebied; 

d. Bij het staken der stemmen in de commissie, telt de stem namens het 

algemeen bestuur dubbel. 

 

 

Rechten en verplichtingen 

 

Artikel 3 

1. Door de "Federatie" wordt een visvergunning en een 'Federatie- en 

verenigingsboekje' uitgegeven ten behoeve van de bij de leden ingeschreven 
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sportvissers. In het 'Federatie-en verenigingsboekje' worden opgenomen de 

wateren waarvoor de "Federatie" visrechten heeft verworden, alsmede de 

wateren waarvoor de "Federatie" overeenkomstig artikel 3 lid 5      toestemming 

heeft verkregen. 

2. De rechtmatige houder van de in lid 1 bedoelde visvergunning heeft het recht 

te vissen in alle in het 'Federatie- en verenigingsboekje' vermelde wateren. 

3. In afwijking van het vorige lid kan een ledenvergadering besluiten dat in met 

name te noemen wateren de visrechten hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk worden 

beperkt indien dat voor een goed beheer doelmatig wordt geacht. 

4. Ingevolge artikel 8 lid 2f van de statuten zijn de leden        ingaande 1 juni 

1980 verplicht om alle wateren waarvoor zij     visvergunningen uitreiken, ter 

beschikking te stellen voor      bevissing door alle sportvissers die zijn 

ingeschreven bij      de leden van de "Federatie". 

5. Ter uitvoering aan het vorige lid verstrekken de leden aan      de "Federatie" 

schriftelijk toestemming om die wateren op       te nemen in het door de 

"Federatie" uit te geven 'Federatie- en verenigingsboekje', tenzij de verhuurder 

van hetwater dit belet, ook nadat de "Federatie" haar bemiddelingheeft verleend. 

6. Van de inzake door de leden uitgegeven visvergunningen met      betrekking 

tot de wateren welke niet in het 'Federatie- en      verenigingsboekje' van de 

"Federatie" kunnen worden opgenomen, wordt telkenjare een exemplaar aan de 

"Federatie" terkennisneming verstrekt. 

7. De leden dragen er zorg voor dat de "Federatie" in het be-      zit wordt 

gesteld van een afschrift van de huurovereenkom-      sten of machtigingen van 

de wateren welke met toestemming van de leden worden opgenomen in het door 

de "Federatie" uit te geven 'Federatie- en verenigingsboekje'. 

8. De leden kunnen in overleg met de 'Commissie Water- en Vis-     standbeheer' 

als bedoeld in artikel 16 lid 1 van de statu-      ten, over de in het vorige lid 

bedoelde wateren zelfstandig het beheer blijven uitvoeren. Zij hebben het recht 

de visrechten in deze wateren zelfstandig te blijven huren en daaraan eventueel 

nieuwe huur van visrechten toe voegen, in overleg, openheid en eenstemmigheid 

met het algemeen bestuur van de "Federatie". De leden werken er overigens aan 

mee dat verkregen visrechten worden overgedragen aan de  "Federatie". 

9. Door de "Federatie" wordt ten behoeve van de leden inzake       de in lid 7 

bedoelde wateren een waarschuwingssysteem ingesteld voor een tijdige 

aanvraag om verlenging van huurovereenkomsten of machtigingen, waarbij de 

leden echter volledig aansprakelijk blijven voor de kosten als gevolg van verlies 

van huurrechten of bestuurlijke nalatigheden. 

10.De "Federatie" vergoedt met betrekking tot de in lid 7 be-      doelde wateren 

aan de leden de volgende kosten: 

a. huursommen; 

b. aankoop en uitzetten van pootvis; 

c. andere kosten voor het beheer van het viswater, voorzo-         ver deze niet 

geheel of gedeeltelijk worden gesubsidi-          eerd. 

11.Voor de in lid 10 onder a vermelde kosten geldt, dat de         leden tot 

uiterlijk 1 jaar na het jaar waarop de huursom-       men betrekking hebben,  een 
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declaratie bij de "Federatie        in kunnen dienen. Deze declaratie dient 

vergezeld te gaan       van een kopie van de betrokken huurnota; 

12.De in lid 10 onder b en c vermelde kosten worden alleen         vergoed 

wanneer ze zijn gemaakt in overleg en overeenstem-      ming met de 

'Commissie Water- en Visstandbeheer' als bedoeld in artikel 16 lid 1 van de 

statuten. 

13.Ter uitvoering van lid 10 met betrekking tot de kosten van      pootvis, 

verstrekt voormelde 'Commissie Water- en Visstand-     beheer' aan de daarvoor 

in aanmerking komende leden voor 1  januari van elk jaar een opgave met het 

maximaal aantal inhet komende jaar te besteden bedrag. Ter bepaling van dit 

maximale bedrag wordt voor de eerste maal uitgegaan van hettot dan toe 

gewoonlijk bestede bedrag, met dien verstande dat bij kostenverhogingen de 

hoeveelheid pootvis qua soorten aantal gelijk blijft. Wenst een lid meer te 

besteden, dan dient daarvoor een gemotiveerd verzoek bij voormelde 

'Commissie Water- en Visstandbeheer' te worden ingediend. 

 

 

Contributiebetaling 

 

Artikel 4 

1. De door een lid te betalen contributie voor iedere bij hem      aangesloten 

sportvisser, is gelijk aan het aantal door de       "Federatie" aan het lid verstrekte 

jaarvergunningen verme-      nigvuldigd met het bedrag dat als zodanig voor het 

betreffende jaar is vastgesteld door de ledenvergadering. 

2. In voormeld vermenigvuldigingsbedrag is rekening gehouden       met het 

bedrag dat de "Federatie" aan de Nederlandse Vere-      niging van 

Sportvissersfederaties moet afdragen per georganiseerde sportvisser. 

3. De jaarvergunningen worden aan een lid ter beschikking ge-      steld op basis 

van een opgave van het aantal vermoedelijk       uit te geven boekjes. 

4. Gelijk met de verzending van het aantal jaarvergunningen        wordt het lid 

een contributienota gezonden ten bedrage van      het aantal boekjes maal het 

bedrag als bedoeld in lid 1. 

Vóór 1 maart dient tenminste 40% van deze nota te zijn be-      taald en vóór 1 

juni moet tenminste 90% van de nota zijn        voldaan. 

5. Worden nadien op verzoek meer vergunningen toegezonden, dan     dient de 

op basis daarvan verschuldigde contributie binnen      30 dagen na dagtekening 

van de betreffende nota te zijn         voldaan. 

6. De definitieve afrekening van de contributie vindt plaats       in december op 

basis van het aantal aan het lid toegezonden     vergunningen minus de 

terugontvangen ongebruikte vergunnin-     gen. 

7. Wanneer een lid niet tijdig zijn contributie voldoet, zal       hij daaraan worden 

herinnerd met het verzoek om binnen 14       dagen te betalen. Vindt binnen die 

termijn de betaling niet  plaats, dan wordt rente berekend op basis van een 

gemiddeld bankkrediet vanaf de datum van de herinnering. 
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Verenigingscontributies 

 

Artikel 5 

1. De verenigingscontributie bij de leden wordt door de leden      zelf 

vastgesteld, met dien verstande dat de minimum-contributie per 1 januari 1994 

wordt bepaald op: 

 

a. f 28,00 voor senior-leden; 

b. f 23,00 voor echtgenotes van leden; 

c. f 15,00 voor junior-leden. 

2. Aanpassing van de minimum-contributie kan plaatsvinden aan      gewijzigde 

omstandigheden bij besluit van de ledenvergadering. 

 

3. Wanneer wordt geconstateerde dat een lid een lagere 

contributie hanteert dan de vastgestelde minimum-contributie,     wordt door de 

"Federatie" aan het lid een boete opgelegd. 

Het bedrag van deze boete is gelijk aan tweemaal het verschil tussen de 

geldende minimum-contributie en de door hetlid gehanteerde contributie 

vermenigvuldigd met het aantal      bij het lid aangesl;oten sportvissers op 

éénendertig decem-     ber van het voorgaande jaar; 

4. De bij de "Federatie" aangesloten verenigingen hanteren bij     de inschrijving 

van een nieuw lid een entreegeld, waarvan       de hoogte wordt vastgesteld bij 

besluit van een ledenverga-     dering van de "Federatie". Dit entreegeld is niet 

verschul-     digd indien betrokkene voorheen lid was van een andere ver-     

eniging welke in federatief verband is aangesloten bij de       Nederlandse 

Vereniging van Sportvissersfederaties. 

 

 

Informatie van de leden aan de "Federatie" 

 

Artikel 6 

1. De gegevens waarvan conform artikel 8 lid 2 onder d van de statuten door de 

leden aan de "Federatie" schriftelijk opgave dient te worden gedaan betreffen: 

a. op verzoek toesturen van jaarverslagen en financiële    verslagen zoals die 

door de leden zijn vastgesteld; 

b. mutaties in het bestuur van een lid, alsmede eventuele adreswijzigingen van 

bestuursleden; 

 

 

Dagelijks Bestuur 

 

Artikel 7 
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1. De taakomschrijving van de voorzitter, de secretaris en de      

penningmeester, zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 van de        statuten is als 

volgt: 

 

a. Taak voorzitter 

De voorzitter is belast met de leiding van de ledenver-         gaderingen, de 

vergaderingen van het algemeen bestuur           en het dagelijks bestuur. 

Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van door de          ledenvergadering, 

bestuur en dagelijks bestuur genomen          besluiten. Hij heeft als voorzitter 

toegang tot alle            vergaderingen, inclusief commissievergaderingen, 

behalve        tot de vergadering van een commissie die benoemd zou            zijn 

een onderzoek te doen naar zijn functioneren. 

Hij is verantwoordelijk voor toetsing van besluitvorming        aan de statuten en 

het huishoudelijk reglement van de           "Federatie". Hij is verantwoordelijk 

voor het goed func-        tioneren van het bureau en de commissie en 

werkgroepen. 

 

 

b. Taak secretaris 

De secretaris is belast met het schriftelijk contact            tussen het bestuur en 

de leden, en met de voorbereiding         van de vergaderingen van de leden, het 

bestuur en het           dagelijks bestuur. 

Hij is verantwoordelijk voor alle correspondentie over          beleidszaken. Hij is 

belast met de voortgangsbewaking           van genomen besluiten en is 

verantwoordelijk voor het           opstellen van het jaarverslag. 

c. Taak penningmeester 

De penningmeester is belast met het goed beheer van de          "Federatie"-

financiën. Hij ziet toe op een juiste admi-         nistratie van de ontvangen en 

uitgegeven gelden. Hij is         verantwoordelijk voor de jaarrekening en de 

begroting.          Hij is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen           van 

het bestuur bij (dreigende) overschrijding van de           begroting. Hij is 

verantwoordelijk voor het beheer en           de belegging van de kasmiddelen. Hij 

heeft samen met de         secretaris of de voorzitter procuratie voor het verrich-        

ten van betalingen. 

Hij kan deze procuratie tot een door het algemeen be-           stuur nader te be-

palen bedrag, indien gewenst te onder-         scheiden naar periodieke betalingen 

(bijvoorbeeld sala-         rissen) en incidentele betalingen samen met de voorzit-         

ter doorgeven aan de administrateur. Hierbij blijft ten         allen tijde de ver-

antwoordelijkheid voor deze procuratie        bij de penningmeester. 

Het algemeen bestuur is te allen tijde bevoegd ter con-         trole van de 

penningmeester openlegging van de boeken te        vorderen. 

 

 

Algemeen bestuur; bijeenroepen vergaderingen en besluitvorming 
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Artikel 8 

1.  Oproepingen voor een algemeen bestuursvergadering geschieden     

schriftelijk en tenminste veertien dagen vóór de vergade- 

ring,tenzij reeds eerder de vergadering is bepaald; 

2.  De agenda wordt tenminste 4 dagen van tevoren toegezonden       onder 

toevoeging van de daarop betrekking hebbende stukken; 

3.  Bij afwezigheid van de voorzitter van het dagelijks bestuur 

ter vergadering treedt de vice-voorzitter, indien aangesteld, of één der andere 

leden van het dagelijks bestuur, door dat bestuur aan te wijzen, als voorzitter 

op. Indien niet op de wijze als vermeld in de leiding van de vergadering is 

voorzien, voorziet het algemeen bestuur zelf in die leiding; 

4.  Leden van het algemeen bestuur brengen ter vergadering één      stem uit; 

5.  Geldige besluiten kunnen worden genomen indien de helft plus     één van de 

zitting hebbende bestuursleden aanwezig is; 

6.  Indien het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig is,      wordt een 

nieuwe vergadering belegd, welke niet binnen één      week mag plaatsvinden. 

Indien het vereiste aantal leden ook     dan niet aanwezig is, kunnen de dan 

aanwezige bestuursleden     besluiten nemen omtrent de agendapunten van de 

vorige vergadering; 

7.  Geldige besluiten worden genomen met een volsterkte meerder- 

heid van de uitgebrachte stemmen. Stemmingen over zaken ge- 

schieden mondeling, die over personen schriftelijk, tenzij      het algemeen 

bestuur op voorstel van de voorzitter van die      vergadering of één van de 

bestuursleden anders besluit; 

8.  Bij staken van de stemmen over zaken wordt het voorstel ge- 

acht niet te zijn aangenomen en bij staken van de stemmen       over personen 

vindt een herstemming plaats overeenkomstig       het bepaalde in artikel 23 lid 

5; 

9.  Van een vergadering van het algemeen bestuur worden notulen     gehouden 

door één of meer door het algemeen bestuur aangewe- 

zen bureaumedewerkers. De notulen worden in de volgende ver- 

gadering door het algemeen bestuur vastgesteld en ten blijke     daarvan, door 

de dan fungerende voorzitter ondertekend. 

 

 

Bureau 

 

Artikel 9 

1. De taken, de verantwoordelijkheden van het bureau en de be-     voegdheden 

van de administrateur, zoals genoemd in artikel      15 van de statuten, zullen 

nader worden geregeld in een         door het algemeen bestuur goed te keuren 

organisatiebeschrijving van het bureau en de functie-omschrijving van de  

administrateur. 
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Commissies en Werkgroepen 

 

Artikel 10 

1. De vergaderingen van de commissies en werkgroepen worden        geleid door 

de voorzitter. De voorzitter van de "Federatie"     heeft het recht deze 

vergaderingen bij te wonen. 

2. Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid     van 

stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft        van het aantal 

commissieleden aanwezig is. Ieder lid van        een commissie en/of werkgroep 

heeft één stem. De voorzitter     van een commissie en/of werkgroep heeft 

eveneens stemrecht. 

3. Ter uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden hebben de      door het 

dagelijks bestuur aangewezen medewerkers van het       bureau toegang tot de 

vergaderingen van de commissies en        werkgroepen. 

4. Alle vergaderingen van de commissies en werkgroepen worden      

genotuleerd. De notulen van de vergaderingen worden binnen      één maand na 

de vergadering ter kennisneming aan het dage-      lijks bestuur en, nadat de 

commissie en/of werkgroep deze       heeft vastgesteld, ter kennisneming aan 

het algemeen be-        stuur gezonden. Zij bevatten de besluiten van de 

commissie      en/of werkgroep. 

5. Eventuele minderheidsstandpunten in de besluitvorming kun-      nen op 

verzoek van de betrokkenen ter kennisneming daarin       tevens worden 

vermeld. 

6. De commissies en werkgroepen hebben de bevoegdheid advi-        seurs ter 

vergadering uit te nodigen mits met voorafgaande      toestemming van het 

dagelijks bestuur. 

7. De commissies doen jaarlijks voor één maart verslag van hun     activiteiten in 

het voorafgaande kalenderjaar aan het alge-     meen en dagelijks bestuur. 

8. De commissies en werkgroepen zijn bevoegd ten behoeve van       hun 

taakuitoefening mondelinge en schriftelijke contacten       met derden te 

onderhouden, één en ander met inachtneming        van hun verantwoordelijkheid 

jegens het dagelijks en alge-      meen bestuur. 

9. Ten aanzien van de begroting geldt voor de commissies het       volgende: 

a. de commissies zijn verplicht vóór 1 maart een voorstel          aan het 

algemeen bestuur voor te leggen betreffende de          bijstelling van de 

begroting van dat jaar en de begro-          ting van het volgende jaar voor de 

commissie-activitei-         ten.; 

b. de commissies zijn verantwoordelijk voor de bewaking van        de voor de 

desbetreffende commissies door de ledenverga-        dering vastgestelde 

begrotingsbedragen. 



Statuten&Huishoudelijk reglement Pagina 26 

 

10.De taakomschrijving, de bevoegdheden en de werkwijze van de     

commissies, alsmede de door de commissies samen te stellen      reglementen 

worden ter goedkeuring aan het algemeen bestuur     voorgelegd. 
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Commissie Water- en Visstandbeheer 

 

Artikel 11 

1. De commissie bestaat naast de voorzitter uit tenminste vier     

commissieleden. 

2. Ten aanzien van de "Federatie" heeft de commissie tot taak: 

a. Het op verzoek of eigen initiatief adviseren aan het da-        gelijks bestuur en 

het algemeen bestuur omtrent het te          voeren beleid op het terrein van het 

water- en visstand-        beheer. 

b. Het adviseren omtrent te wenselijkheid van wetenschappe-        lijk onderzoek 

alsmede het volgen van lopend onderzoek          met betrekking tot het water- 

en visstandbeheer. 

c. Het verzamelen en zich eigen maken van kennis en infor-         matie en het 

bestuderen van vraagstukken op het gebied          van water en visstandbeheer. 

3. Ten aanzien van de leden van de "Federatie' heeft de com-       missie tot 

taak: 

a. Bevorderen dat door de leden een doelmatig en verant-           woord water- 

en visstandbeheer wordt gevoerd. 

b. Het opvoeren van de deskundigheid van viswaterbeheer-           ders, o.a. 

door middel van het uitdragen of doen uitdra-        gen van kennis en informatie 

op het gebied van water- en        visstandbeheer. 

c. Provinciale coördinatie en begeleiding van de regionale         activiteiten op het 

gebied van de bevordering en in-            standhouding van een goede 

waterkwaliteit. 

4. De commissie vergadert tenminste vier keer per jaar en ver-     der zo dikwijls 

de voorzitter dit noodzakelijk acht of ten-     minste twee leden daarom 

verzoeken. 

 

 

 

 

Wedstrijdcommissie 

 

Artikel 12 

1. De commissie bestaat naast de voorzitter uit tenminste vier     

commissieleden. 

2. De wedstrijdcommissie heeft tot taak: 

a. Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het da-         gelijks en 

algemeen bestuur omtrent alle zaken, op wed-         strijden betrekking 

hebbend. 

b. Het samenstellen van reglementen voor selectiewedstrij-         den. 

c. Het organiseren van provinciale (selectie)wedstrijden           voor zoetwater, 

zee- en kustvisserij, met inachtneming          van de hiervoor aangegeven 

reglementering. Aan deze wed-        strijden kunnen provinciale 

kampioenschappen zijn ver-          bonden. 
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d. Het organiseren van naselectiewedstrijden voor de af-           vaardiging naar 

de wedstrijden om het Nederlands kam-           pioenschap en het samenstellen 

van de hiervoor benodigde        reglementen. 

3. De commissie vergadert tenminste twee keer per jaar en ver-     der zo 

dikwijls de voorzitter dit noodzakelijk acht of ten-     minste vier leden daarom 

verzoeken. 

4. De commissie stelt voor één januari het wedstrijdschema         voor de 

selectie-en naselectiewedstrijden in het komende        jaar vast. Dit schema 

betreft de locaties en data van de        wedstrijden. 

5. Voorzitter en leden van de commissie zijn uitgesloten van       deelname aan 

de selectiewedstrijden. 

 

 

Jeugdcommissie 

 

Artikel 13 

1. De commissie bestaat naast de voorzitter uit tenminste vier     en ten hoogste 

zes commissieleden. 

2. De commissie heeft tot taak het geven van gevraagd en onge-     vraagd 

advies aan het dagelijks en algemeen bestuur omtrent     alle zaken betrekking 

hebbend op het vissen door de jeugd. 

De advisering richt zich met name op: 

a. het bevorderen van de sportvisserijdeelname door de             jeugd; 

b. het bevorderen dat de aangesloten hsv-en het jeugdwerk          binnen de 

eigen vereniging ter hand nemen. 

3. De commissie vergadert tenminste twee maal per jaar en ver-     der zo 

dikwijls de voorzitter dit noodzakelijk acht of ten-     minste twee leden daarom 

verzoeken. 

 

 

Slotbepaling 

 

Artikel 14 

Het bovenvermelde huishoudelijk reglement van de "Federatie" is vastgesteld 

door de ledenvergadering op 27 april 1995 en 23 no-vember 1995 en 27 april 

2000. 

* * * * * 

 


