2. De hengelsportvereniging
Als je in Nederland wilt vissen, word je lid
van een lokale hengelsportvereniging. De
hengelsportverenigingen zijn de basis van
Sportvisserij Nederland.

Voor wijziging van de statuten van een formele
vereniging is een akte van de notaris vereist.
Naast statuten gebruiken veel verenigingen een
huishoudelijk reglement met specifieke regels.

Hun besturen en andere vrijwilligers zorgen er
samen voor dat de verenigingen actief zijn op
het gebied van belangenbehartiging, visstandbeheer, controle, jeugdactiviteiten, promotie,
wedstrijden en andere activiteiten voor de
leden. Maar wat is een hengelsportvereniging
nu eigenlijk?
Hengelsportverenigingen zijn meestal zogenaamde formele verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid. Een formele vereniging
is een ‘rechtspersoon’ met eigen vermogen, en
wettelijk vastgelegde rechten en plichten. Een
formele vereniging wordt opgericht door bij de
notaris hiervan een akte op te laten maken en
statuten vast te leggen en is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel.
De bestuursleden zijn – bij behoorlijk bestuur niet aansprakelijk voor verplichtingen van de
vereniging. Het bestuurlijk handelen moet
worden verantwoord tegenover de Algemene
Ledenvergadering (ALV).

Een vereniging heeft leden. De leden steunen
het verenigingsdoel en betalen meestal
contributie om de vereniging draaiend te
houden. Leden hebben invloed in het beleid
van de vereniging via een Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV wordt minstens
een keer per jaar gehouden en elk lid is
hiervoor uitgenodigd en stemgerechtigd.
Bij een jaarlijkse ALV worden de prestaties van
het bestuur in het afgelopen jaar besproken en
nieuwe plannen gepresenteerd en de financiën
gecontroleerd (via een accountant of een
kascommissie).
Ook kan een ALV worden gehouden als er een
bestuurswisseling is, als de statuten worden
gewijzigd of als een bepaald aantal van de
leden (tien procent, of een lager percentage als
de statuten dat bepalen) een ALV wenst te
houden.

In de statuten van een hengelsportvereniging
staan in ieder geval:
1.
2.
3.
4.
5.

de naam en vestigingsplaats;
het doel van de vereniging (zie hierna);
verplichtingen van de leden;
bijeenroepen van de ALV;
benoemen en ontslaan van bestuurders.
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De ALV heeft alle bevoegdheden die niet door
de wet of de statuten zijn geregeld en is dus
het hoogste orgaan van de vereniging.
Een hengelsportvereniging heeft een bestuur.
Het bestuur wordt meestal uit de leden
gekozen en vertegenwoordigt de vereniging.
Het bestuur is belast met de dagelijkse gang
van zaken. Het bestuur bestaat (meestal) ten
minste uit een voorzitter, secretaris en
penningmeester.
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Doel van de hengelsportvereniging

De nieuwe hengelsportvereniging

In de statuten vermelden de meeste hengelsportverenigingen als doelstellingen het:

De rol van de hengelsportvereniging verandert!
Hengelsportverenigingen zijn geen concurrenten meer, maar collega’s. Door het
uitwisselen van wateren bieden we samen onze
leden maximale sportvisserijmogelijkheden.

• bevorderen van de hengelsport;
• beschermen en verbeteren van de visstand;
• behartigen van de belangen op hengelsportgebied van de sportvissers in het algemeen
en van de leden van de vereniging in het
bijzonder.
Hengelsportverenigingen trachten hun doelstellingen te bereiken door:

• vis- en looprecht te huren;
• het hengelsportbelang te

behartigen

De activiteiten en producten voor de leden
bepalen steeds meer de kwaliteit van de
vereniging. Sportvissers moeten er zich thuis
voelen en het de vereniging ‘gunnen’. Het
gezicht van de vereniging wordt steeds
bepalender als reden voor sportvissers om er
lid te worden.

bij

gemeente en waterschap;

• te werken aan een watermilieu dat optimaal
is voor de hengelsport;

• het uitzetten van vis t.b.v. een voor de
sportvisser aantrekkelijke visstand;

• alle overige wettige middelen welke de
sportvisserij kunnen bevorderen.

Promotie en vrijwilligersbeleid
Om de sportvisserij in het algemeen en de
eigen vereniging in het bijzonder te promoten
zijn er diverse producten en activiteiten te
vinden onder het thema ‘Promotie’ in de HSV
Service van Sportvisserij Nederland.

Bevordering sportvisserij
Om de sportvisserij te bevorderen zal een
actieve hengelsportvereniging jaarlijks een
flinke lijst aan activiteiten op het programma
zetten.
Naast
het
verbeteren
van
de
bereikbaarheid en toegankelijkheid van het
viswater betreft het vooral activiteiten op het
gebied
van
promotie,
ledenwerving
en
ledenbinding. De volgende activiteiten worden
meestal
door
de
actieve
commissies
uitgevoerd:

•
•
•
•

Een actieve vereniging heeft voldoende
vrijwilligers nodig om aan de weg te timmeren
met haar activiteiten. Dit vraagt steeds meer
om speciale aandacht voor het werven en
binden van vrijwilligers.

controle visdocumenten;
jeugdwerk;
organiseren wedstrijden;
overige ledenactiviteiten, zoals workshops,
excursies, activiteiten in het clubhuis;

• promotie (evenement, open dag, braderie).
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