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Heden, vierentwintig augustus tweeduizend negen, verschenen voor mij,  
Mr. Franciscus Augustinus Benedictus Cornelis van Vlokhoven, notaris met plaats van 
vestiging Breda: 
1. de heer Arnoldus Josephus Sweep, wonende te 4906 ET Oosterhout, Erik 

Pinksterblomstraat 62, geboren te Geertruidenberg op zeven november 
negentienhonderd vijfendertig, gehuwd, zich legitimerende met zijn rijbewijs, 
nummer 3113813867; 

2. de heer Johannes Bernardus Abraham Biondina, wonende te 4493 AS 
Kamperland, Veerweg 18a, geboren te Middelburg op dertig januari 
negentienhonderd achtenveertig, gehuwd, zich legitimerende met zijn paspoort, 
nummer NYJ2C3LD1, 

volgens hun verklaring te dezen handelend in hun hoedanigheid van voorzitter 
respectievelijk secretaris van de te Breda gevestigde en te 4924 BB Drimmelen aan 
de Biesboschweg 4a kantoorhoudende vereniging: 

“FEDERATIE VAN HENGELSPORTVERENIGINGEN ZUIDWEST-NEDERLAND", 
hierna te noemen "de vereniging", 
welke vereniging is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel te Breda onder nummer 20105685, 
en als zodanig deze vereniging overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van haar 
statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend. 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: 
- dat de vereniging is opgericht bij akte van fusie, op negentien februari 

tweeduizend twee verleden voor ondergetekende notaris, in welke akte tevens 
zijn opgenomen de statuten van de vereniging; 

- dat de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van 
statutenwijziging, op achtentwintig februari tweeduizend zeven verleden voor 
ondergetekende notaris; 

- dat het Federatiebestuur van de vereniging met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 26 leden 1 en 2 van de statuten de leden heeft opgeroepen voor een 
Algemene Leden Vergadering, gehouden op achtentwintig mei tweeduizend 
negen en drieëntwintig juni tweeduizend negen, met onder meer als agendapunt 
het voorstel van het Federatiebestuur tot wijziging van de statuten; 

- dat in eerstbedoelde vergadering, gehouden op achtentwintig mei tweeduizend 
Negen, niet het vereiste quorum is behaald, zodat door het Federatiebestuur een 
tweede vergadering is bijeengeroepen, welke op drieëntwintig juni tweeduizend 
negen is gehouden, waarin het besluit tot statutenwijziging kon worden genomen 
ongeacht het aantal afgevaardigden, mits met een meerderheid van ten minste 
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, een en ander zoals bepaald in 
artikel 26 lid 3 van de statuten van de vereniging, waarvan blijkt uit een afschrift 
van de notulen van bedoelde Algemene Leden Vergadering, dat aan deze akte is 
gehecht; 

- dat in laatstbedoelde vergadering van drieëntwintig juni tweeduizend negen het 
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen is genomen, waarvan blijkt uit 
een afschrift van de notulen van bedoelde Algemene Leden Vergadering, dat aan 
deze akte is gehecht; 
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- dat zij ter uitvoering van gemeld besluit van de Algemene Leden Vergadering bij 
deze vastleggen de door die vergadering vastgestelde statuten, welke luiden als 
volgt: 

 
NAAM, ZETEL, DUUR EN BELANGENGEBIED 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: 

SPORTVISSERIJ  ZUIDWEST-NEDERLAND". 
Zij wordt verder in deze statuten genoemd: "de Vereniging". 

2. De Vereniging is gevestigd te Breda. 
3. De Vereniging is opgericht bij voormelde akte van fusie de dato negentien 

februari tweeduizend twee en is aangegaan op twintig februari tweeduizend twee 
en wel voor onbepaalde tijd. 

4. Het belangengebied van de Vereniging wordt begrensd door de provinciale 
grenzen van Noord-Brabant, Zeeland alsmede Zuid-Holland ten zuiden van de 
Oude Rijn, inclusief de kuststrook tussen de grens van België met  Zeeuws 
Vlaanderen en Katwijk aan Zee. 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
Artikel 2 
In deze statuten wordt verstaan onder: 

- Sportvisserij Nederland:De landelijke overkoepelende organisatie op het  
gebied van de sportvisserij, waarbij de vereniging is aangesloten. 

- Vereniging: de regionaal overkoepelende organisatie op het gebied van de 
sportvisserij met een eigen belangengebied, met als rechtsvorm vereniging met 
volledige rechtsbevoegdheid. 

- Hengelsportvereniging (lid): een binnen het belangengebied van de Vereniging 
gevestigde, volledige rechtsbevoegdheid bezittende vereniging, die een 
organisatie vormt van sportvissers en lid is van de Vereniging, verder in deze 
statuten te noemen: “Hengelsportvereniging”. 

- Sportvisser: ieder natuurlijk persoon, die aangesloten is bij een 
Hengelsportvereniging, in staat wordt gesteld de hengelsport te beoefenen en die 
in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de door een 
Hengelsportvereniging aan de Vereniging te betalen afdracht. 

- Jeugdlid: ieder natuurlijk persoon, jonger dan veertien (14) jaar en aangesloten 
bij een Hengelsportvereniging, waarvoor laatstgenoemde verplicht is een afdracht 
te voldoen aan de Vereniging. 

- Belangengebied: territoriaal werkgebied van de Vereniging. 

- District: geografisch aaneengesloten gebied, zoals te eniger tijd door de 
Algemene Leden Vergadering van de Vereniging is vastgesteld. 

- Regio: geografisch aaneengesloten gebied binnen een district. 

- Algemene Leden Vergadering: het hoogste, besluitvormende, orgaan binnen de 
Vereniging. 

-  Afdracht: Het bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene Leden 
Vergadering, hetwelk een bij de Vereniging aangesloten Hengelsportvereniging 
aan haar is verschuldigd, uitgedrukt in een bedrag per bij deze 
Hengelsportvereniging aangesloten sportvisser of jeugdlid, 



 
 

lad3van 13 

- Organen: Ad hoc geledingen binnen de vereniging, welke op basis van 
vastgestelde verantwoordelijkheden, bijdragen aan het functioneren van de 
vereniging als geheel en het realiseren van de aan dit orgaan gestelde doelen. 

DOEL EN WERKWIJZE 
Artikel 3 
1. Het doel van de Vereniging is: 

a. het ontwikkelen, stimuleren en bevorderen van de hengelsport als sport en 
recreatie in alle uitingsvormen. 

  b. het bereiken, beheren en behouden van een gevarieerde, duurzame 
visstand waarop een duurzame sportvisserij mogelijk is; 

c. het behartigen van de belangen van de bij de federatie aangesloten 
Hengelsportverenigingen  in de ruimste zin des woords;  

d. het behartigen van de belangen op hengelsportgebied in het algemeen van 
en de sportvissers in het bijzonder; 

e. het bereiken en behouden van een gevarieerd, toegankelijk en duurzaam 
aanbod van hengelsportmogelijkheden; 

f. het streven naar samenwerking met andere partijen, teneinde de gestelde 
visserij- en visserijkundige doelen te bereiken; 

g. specifieke belangenbehartiging in de ruimste zin, voor de uitoefening van de 
zeehengelsport in het belangengebied  

2. De Vereniging tracht haar doelstellingen te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij in 
samenwerking met  Sportvisserij Nederland en/ of met andere Regionale 
Verenigingen van hengelsportverenigingen, hetzij in samenwerking met andere, 
de sportvisserij aanverwante sectororganisaties, door: 
a. het huren of op andere wijze verkrijgen van visrechten en de daarbij 

behorende looprechten; 
b. het met de rechthebbende(n) aangaan van overeenkomsten, welke dienstig 

kunnen zijn voor de beoefening van de hengelsport; 
c. het uitgeven dan wel het doen uitgeven van schriftelijke toestemmingen aan 

de bij de Hengelsportverenigingen , en aangesloten sportvissers; 
d. het in stand houden van en een bijdrage leveren aan een gezond milieu, dat 

aan de beoefening van de hengelsport zoveel mogelijk kansen biedt, 
waaronder het voeren van acties ter voorkoming van, en het bevorderen van 
maatregelen tegen, waterverontreiniging; 

e. het tegengaan van misbruiken en overtredingen in de gehuurde of op andere 
wijze ter beschikking staande viswateren en op de daaraan grenzende 
gronden; 

f. het zonodig uitzetten dan wel reguleren van vissoorten die voor de 
hengelsport en/of het milieu van belang zijn dan wel uitvoering geven aan 
een planmatig visserij- en vistandbeheer, dat is gericht op een duurzame 
gevarieerde visstand en sportvisserij; 

g. het medewerken aan het wetenschappelijk onderzoek ter bereiking van een 
optimale visstand; 

h. alle overige wettelijke middelen welke de doelstellingen van de federatie 
kunnen bevorderen. 
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LEDEN 
Artikel 4 
De Vereniging kent: 
a. leden van verdienste; 
b. leden; 
c. buitengewone leden. 
LEDEN VAN VERDIENSTE 
Artikel 5. 
Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die vanwege hun verdiensten voor de 
Vereniging en/of de hengelsport in het algemeen, op voorstel van het 
Verenigingsbestuur, door de Algemene Leden Vergadering tot lid van verdienste zijn 
benoemd. 
Leden van verdienste hebben het recht de Algemene Leden Vergadering en andere 
bijeenkomsten van de Vereniging bij te wonen, zij hebben geen stemrecht. 
Leden van verdienste van de Vereniging zijn vrijgesteld van Verenigingsafdracht en 
ontvangen op naam, om niet door of namens de Vereniging uitgegeven schriftelijke 
toestemmingen. 
LEDEN EN LIDMAATSCHAP 
Artikel 6 
1. Leden van de Vereniging zijn Hengelsportverenigingen; 
2. De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het 

federatiebestuur, onder overlegging van de volgende bescheiden: 
a. de statuten en eventueel aanwezig huishoudelijk reglement van de 

aanvrager, een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel, alsmede een gewaarmerkt afschrift van de notulen van de 
algemene ledenvergadering van de betreffende organisatie waarin tot 
toetreding tot de federatie is besloten; 

b. het overleggen van een ledenlijst met het bij de Hengelsportvereniging  
aangesloten aantal sportvissers (de vereniging dient bij aanmelding minimaal 
vijftig (50) leden te hebben)  

 c. de jaarrekening van de aanvrager over het afgelopen verenigingsjaar, dan 
wel een ander financieel overzicht, waaruit blijkt dat de aanvrager naar het 
oordeel van het bestuur, aan de financiële verplichtingen, verbonden aan het 
lidmaatschap van de Vereniging, kan voldoen; 

d. een opgave van het beschikbare viswater, hetwelk men bereid is in te 
brengen in de landelijke lijst van Viswateren behorende bij de Vispas. 

 3.   Het Verenigingsbestuur geeft de aanvrager schriftelijk kennis omtrent de al dan 
 niet toelating,  met recht van beroep gedurende dertig (30) dagen na verzending  
 van dat bericht. 

Ingeval van afwijziging worden de redenen daarvan in vorenbedoeld bericht 
meegedeeld 
De afgewezen vereniging heeft gedurende dertig (30) dagen na verzending van 
dat bericht recht van beroep bij de Raad van Beroep van de Vereniging. 
Het beroepsschrift moet worden ingediend bij het bestuur van de Vereniging. 

4.    Het Verenigingsbestuur maakt de toetreding van een nieuw lid aan alle  
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       Hengelsportverenigingen van de Vereniging bekend. 
BUITENGEWONE LEDEN  
Artikel 7 
1. Buitengewoon lid van de Vereniging kunnen zijn organisaties, die blijkens hun 

statutaire doelstellingen en door hen ontwikkelde activiteiten naar het oordeel van 
het bestuur dienstbaar en representatief zijn voor de behartiging van de belangen 
van de Vereniging 

2. Met betrekking tot de aanmelding als buitengewoon lid geldt het gestelde in 
artikel 6 leden 2 en 3. 

3. Een buitengewoon lid is een door de Algemene Leden Vergadering, op 
voordracht van het Verenigingsbestuur, vastgestelde afdracht verschuldigd. 

AANVANG EN EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 
Artikel 8 
1. Het lidmaatschap van de Vereniging vangt aan op de datum waarop het 

Verenigingsbestuur, met inachtname van het bepaalde in artikel 6 lid 3, tot de 
toelating van de aanvrager heeft besloten. 

2. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. aangetekende schriftelijke opzegging door het lid bij het Verenigingsbestuur; 
b. het verlies van de rechtspersoonlijkheid van de Hengelsportvereniging of 

door een besluit tot ontbinding van de Hengelsportvereniging; 
c. ontzetting. 

3. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tenminste drie (3) 
maanden voor het einde van het verenigingsjaar. Ingeval van opzegging binnen 
drie maanden voor het eind van het verenigingsjaar blijft het lidmaatschap, met 
alle daaraan verbonden rechten en plichten, voortduren tot het eind van het 
daaropvolgend verenigingsjaar. 

4. Het Verenigingsbestuur is bevoegd een Hengelsportvereniging te ontzetten: 
a. indien een Hengelsportvereniging niet meer voldoet aan de vereisten door 

de statuten aan het lidmaatschap verbonden; 
b. indien de Hengelsportvereniging handelt in strijd met de statuten of 

reglementen van de Vereniging, geen uitvoering geeft aan besluiten van de 
Algemene Leden Vergadering, dan wel de Vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. 

5. Het Verenigingsbestuur geeft schriftelijke kennis van het besluit tot ontzetting aan 
de betrokken Hengelsportvereniging, onder opgaaf van redenen en brengt dit 
besluit ter kennis aan de Algemene Leden Vergadering. 

6. Tegen ontzetting is binnen vijf weken beroep mogelijk bij de Raad van Beroep als 
bedoeld in artikel 21. Tegen de uitspraak van deze raad is geen beroep mogelijk. 

SCHORSING 
Artikel 9 
1. Aan een beëindiging van het lidmaatschap, zoals bedoeld in artikel 8 lid 2 onder 

c. kan een schorsing door het Verenigingsbestuur voorafgaan. 
2. Een schorsing als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt voor ten hoogste acht 

weken. Het Verenigingsbestuur is gehouden binnen acht weken schriftelijk  
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 uitspraak te doen over het al dan niet opheffen van de schorsing, dan wel het 
beëindigen van het lidmaatschap. 

3. Tegen een besluit tot schorsing als bedoeld in lid 1 van dit artikel, staat geen 
beroep open. 

RECHTEN 
Artikel 10 
1. Het lidmaatschap van de Vereniging geeft de leden het recht gebruik te maken 

van alle door de Vereniging geboden faciliteiten op het gebied van de 
hengelsport, neergelegd in de statuten en/of besluiten van de Vereniging. 

2. Het lidmaatschap van de Vereniging geeft  haar  leden Hengelsportverenigingen  
het recht deel te nemen aan en door hun (jeugd)leden deel te laten nemen aan, 
door de Vereniging, al dan niet in samenwerking met een andere Vereniging of 
een overkoepelende organisatie, georganiseerde wedstrijden en andere 
activiteiten. 

PLICHTEN 
Artikel 11 
1. De leden zijn verplicht: 

a. de statuten en reglementen, besluiten waaraan de Vereniging is gehouden, 
als ook de besluiten van de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging 
na te leven en die besluiten en reglementen ook voor hun eigen leden 
bindend te verklaren ; 

b. de jaarlijkse afdracht in relatie tot elk bij de Hengelsportvereniging 
aangesloten lid of jeugdlid te voldoen op de daarvoor vastgestelde wijze en 
tijdstippen; 

c. om ter controle van de afdracht de ledenadministratie ter beschikking te 
stellen van de Vereniging welke de gegevens enkel en uitsluitend voor dit 
doel mag gebruiken; 

d. de Vereniging schriftelijk op de hoogte te stellen van mutaties in het bestuur 
van de Hengelsportvereniging, alsmede van andere, voor de Vereniging van 
belang zijnde gegevens; 

e. de door, of door tussenkomst van, de Vereniging uitgegeven schriftelijke 
toestemmingen uitsluitend beschikbaar te stellen aan personen die 
volwaardig lid zijn van hun vereniging en dus zijn opgenomen in de 
ledenadministratie. 
Hierbij bestaat tevens de verplichting de bedoelde schriftelijke 
toestemmingen enkel en alleen tegen de voor alle leden sportvissers van de 
aangesloten Hengelsportvereniging  geldende contributie te verstrekken. 
Het niet voldoen aan deze verplichting zal leiden tot ontzetting als bedoeld in 
artikel 8 van deze statuten. 

ORGANEN 
Artikel 12 
De Vereniging kent de volgende organen: 
a. de Algemene Leden Vergadering; 
b. het Verenigingsbestuur; 
c. het Dagelijks Bestuur; 
d. de Regio's; 
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e. de Raad van Beroep; 
f. de Financiële Advies Commissie ( FAC) 
g. de Verenigingscommissies en/of Werkgroepen 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
Artikel 13 
1. De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan van de Vereniging 
2. De bijeenkomsten van de Algemene Leden Vergadering worden voorgezeten 

door de voorzitter van de Vereniging of bij afwezigheid diens plaatsvervanger. 
3. De Algemene Leden Vergadering bestaat uit ten hoogste twee 

vertegenwoordigers per aangesloten lid, niet zijnde lid van het 
Verenigingsbestuur. 

4 De agenda voor de Algemene Leden Vergadering wordt uiterlijk 4 weken voor de 
datum waarop de vergadering plaats vindt verzonden. 

5. De Algemene Leden Vergadering komt, voor zover deze niet door de wet of de 
statuten aan andere organen zijn opgedragen, alle bevoegdheden toe. Hiertoe 
behoren onder meer: 
a. het beoordelen van het door het Verenigingsbestuur gevoerde beleid; 
b. het beoordelen en vaststellen van het financieel verslag; 
c. het vaststellen van de begroting; 
d het vaststellen van de jaarlijkse afdracht  
e. het vaststellen van het te voeren beleid. 
f. het behandelen van de door het Verenigingsbestuur casu quo de Algemene 

Leden Vergadering ingediende voorstellen; 
g. het benoemen en ontslaan van leden van het Dagelijks Bestuur in functie op 

bindende voordracht van het Verenigingsbestuur; 
h. het benoemen en ontslaan van leden van het Verenigingsbestuur op 

voordracht van het Verenigingsbestuur; 
i.     het benoemen en ontslaan van leden van de Financiële Advies Commissie. 
j.     het geven van opdrachten resp. instructies aan de Financiële Advies 

Commissie. 
i. het vaststellen en/of wijzigen van de statuten, het Huishoudelijk Reglement 

en andere door de Algemene Leden Vergadering vast te stellen 
reglementen. 

6. Bij de bijeenkomst van de Algemene Leden Vergadering zijn verder aanwezig en 
hebben spreekrecht: 
a. de leden van het Verenigingsbestuur; 
b. de voorzitters van de ingestelde Verenigingscommissies. 
c.    een vertegenwoordiging  van Sportvisserij Nederland 

7. Voorts kunnen tot de bijeenkomst van de Algemene Leden Vergadering worden 
toegelaten personen waarvan de aanwezigheid: 
a. door het Verenigingsbestuur wenselijk wordt geacht; 
b. door het Dagelijks Bestuur, om huishoudelijke redenen wenselijk wordt 

geacht; 
8. Met instemming van het Verenigingsbestuur kan spreektijd worden verleend aan 

hen die op grond van artikel 13 lid 6.a. toegelaten worden tot de bijeenkomst van 
de Algemene Leden Vergadering. 
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9. De Algemene Leden Vergadering komt, op schriftelijke uitnodiging van het 
Verenigingsbestuur, ten minste eenmaal per jaar bijeen. 

10. De Algemene Leden Vergadering wordt voorts door het Verenigingsbestuur 
bijeengeroepen indien tenminste tien procent (10%) van de leden daarom 
verzoeken. 

11. Een bijeenkomst van de Algemene Leden Vergadering als bedoeld in voorgaand 
lid moet binnen zes (6) weken na het indienen van het verzoek worden 
gehouden. Indien het Verenigingsbestuur niet binnen twee weken na het indienen 
van dat verzoek de Algemene Leden Vergadering bijeenroept, zijn de betreffende 
leden zelf tot het bijeenroepen ervan gerechtigd. 

12. Het stemrecht en het aantal uit te brengen stemmen is nader bepaald in          
artikel 14 van deze statuten. De wijze van stemming is geregeld in het              
Huishoudelijk Reglement. 
STEMMEN 
Artikel 14 
1. Stemrecht op de bijeenkomst van de Algemene Leden Vergadering hebben de  

 daar aanwezige leden, met uitzondering van de buitengewone leden 
2. Voor zover de statuten of wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de  

 Algemene Leden Vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen. 
3. Elk lid heeft tot éénduizend (1000) aangesloten sportvissers één (1) stem   

 (zogenaamde instapstem). Daarboven wordt per duizendtal aangesloten 
 sportvissers één stem toegevoegd, waarbij geen maximum geldt. 

4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.  
5. In het Huishoudelijk Reglement zijn nadere regels opgenomen aangaande het   

 stemmen in de bijeenkomst van de Algemene Leden Vergadering. 
VERENINGSBESTUUR 
Artikel 15 
1. Het Federatiebestuur wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur en vijf door de 

Algemene Leden Vergadering, op basis van een voordracht, gekozen leden. 

2. De zittingsduur van de gekozen leden van het Verenigingsbestuur, niet zijnde 
lid van het Dagelijks Bestuur, bedraagt drie jaren. 

Een rooster van aftreden wordt door het Verenigingsbestuur vastgesteld. 

3. De vergaderingen van het Verenigingsbestuur worden voorgezeten door de 
voorzitter of bij afwezigheid diens plaatsvervanger. 

4. Het Verenigingsbestuur vergadert ten minste zeven (7) maal per jaar. 
5. Het Verenigingsbestuur heeft tot taak: 

a. het besturen van de Vereniging; 
b. het uitvoeren van de door de Algemene Leden Vergadering genomen 

besluiten; 
c. het doen van beleids- en begrotingsvoorstellen en op basis daarvan o.a. te 

komen tot voorstel van de afdracht. 
d.    het verstrekken van die informatie, om verslag te kunnen doen van een 

doelmatige besteding van de financiële middelen van de Vereniging. 
e. het voeren van het beleid zoals is vastgesteld door de Algemene Leden 

Vergadering; 
  f. het uitvoeren van haar volgens de wet opgedragen taken; 
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g. het doen van voordrachten als bedoeld in artikel 13 lid 4 sub g en h van deze 
statuten.  

6. Het  Verenigingsbestuur geeft: 
een accountant opdracht tot onderzoek van de wettelijk voorgeschreven 
jaarstukken en brengt aan de Algemene Leden Vergadering schriftelijk verslag 
 uit; 

7. Het Verenigingsbestuur is bevoegd tot: 
a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring 

van registergoederen; 
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg of 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 16 
Het Verenigingsbestuur vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte. 
De Vereniging kan tevens vertegenwoordigd worden door de voorzitter of de vice-
voorzitter, gezamenlijk met de secretaris of de penningmeester en bij ontstentenis van 
de voorzitter en vice-voorzitter door twee leden van het dagelijks bestuur. 
Het Verenigingsbestuur kan aan de penningmeester volmacht verlenen om, binnen 
bepaalde grenzen, zelfstandig te beschikken over de geldmiddelen van de federatie. 
DAGELIJKS BESTUUR 
Artikel 17 
1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit ten minste drie (3) bestuurders die voor een 

periode van drie (3) jaren, op bindende voordracht van het Verenigingsbestuur, in 
functie worden gekozen door de Algemene Leden Vergadering. 
Een rooster van aftreden wordt door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. 

2. Binnen het Dagelijks Bestuur zijn de functies van voorzitter, vice-voorzitter, 
secretaris en penningmeester vervuld. Deze functies zijn onderling niet 
verenigbaar. 

3. Het Dagelijks Bestuur heeft tot taak: 
a. het voeren van de dagelijkse leiding van de Vereniging; 
b. het uitvoeren van besluiten van het Verenigingsbestuur; 
c. het voeren van het administratief en economische beleid van de federatie; 
d. het aannemen en ontslaan van medewerkers van de Vereniging. 

DISTRICTEN 
Artikel 18 
1. het belangengebied van de Vereniging is onderverdeeld in vier of meer    

geografische districten. 
2. De gebiedsindeling wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering op 

voordracht van het Verenigingsbestuur. 
GELDMIDDELEN 
Artikel 19 
 
 
 
1. De geldmiddelen van de Vereniging omvatten: 



 
 

lad10van 13 

a. de afdrachten van de Hengelsportverenigingen; 
b. opbrengsten uit schriftelijke toestemmingen. 
c. de opbrengst van activiteiten van de Vereniging; 
d. alle overige wettig verworven baten. 

2. De onder punt a van het vorige lid bedoelde afdracht wordt jaarlijks vastgesteld 
door de Algemene Leden Vergadering en is uitgedrukt in een bedrag per 
aangesloten sportvisser bij het lid. 
Het ledental moet worden opgegeven naar de toestand van éénendertig 
december van het voorafgaande jaar. 

3. Erfstellingen zullen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving 
worden aanvaard. 

VERENIGINGSJAAR EN JAARVERSLAG 
Artikel 20 
1. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 
2. Het Verenigingsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging 

zodanig aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en de 
verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend. 

3. In een bijeenkomst van de Algemene Leden Vergadering, welke plaats zal vinden 
voor één juni van enig jaar, brengt het Verenigingsbestuur haar jaarverslag over 
het afgelopen verenigingsjaar uit en legt  daarmee rekening en verantwoording af 
over het, in dat verenigingsjaar gevoerd beleid. 

4.    Goedkeuring van die rekening en verantwoording strekt het Verenigingsbestuur,   
met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 lid 1, tot décharge voor zijn 
bestuurswerkzaamheden gedurende dat verenigingsjaar, voor zover die 
werkzaamheden uit de overgelegde financiële stukken blijken. 

RAAD VAN BEROEP 
Artikel 21 
1. De Algemene Leden Vergadering benoemt, op voordracht van het 

Verenigingsbestuur, een Raad van Beroep, die beslist in de geschillen die hem 
worden voorgelegd. Het lidmaatschap van het Verenigingsbestuur en de Raad 
van Beroep zijn niet verenigbaar. 

2. De werkwijze van de Raad van Beroep wordt in het Huishoudelijk Reglement 
geregeld. 

3. De beslissingen van de Raad van Beroep zijn bindend. 
FINANCIËLE ADVIES COMMISSIE 
Artikel 22 

1 De Financiële Advies Commissie ( FAC) heeft de bevoegdheid en  
            taak, de Algemene Leden Vergadering gevraagd en ongevraagd te 
            adviseren, inzake de doelmatigheid van de bestedingen van de  
            federatie en de verantwoording van de financiële middelen.  

2 De FAC bestaat uit ten hoogste vier (4) natuurlijke personen, welke 
      door de Algemene Leden Vergadering zijn gekozen. 

      3.   De leden van de FAC mogen geen bestuurlijke verantwoording  
            dragen binnen de federatie. 
      4.   De werkwijze van de FAC wordt in het Huishoudelijk Reglement geregeld.  
     



 
 

lad11van 13 

 
COMMISSIES EN WERKGROEPEN 
Artikel 23
1. Commissies en werkgroepen kunnen worden ingesteld en opgeheven door het 

Verenigingsbestuur, met dien verstande dat de Adviescommissies Visserijbeheer, 
Jeugd, Zeesportvisserij, Wedstrijden en Huurbeleid, Controle & Toestemmingen, 
 deel uitmaken van de verenigingsstructuur. 
De leden van de Adviescommissie Viswaterbeheer, Jeugd, Zeesportvisserij en 
Wedstrijden worden benoemd en ontslagen door het Verenigingsbestuur. 

2. De samenstelling, taak en bevoegdheden worden vastgelegd in een apart 
reglement per Commissie of Werkgroep. 

SCHORSING IN EN ONTHEFFING UIT EEN FUNCTIE 
Artikel 24 
1. De bevoegdheid tot ontheffing uit een functie komt toe aan het orgaan dat 

bevoegd is tot het benoemen in die functie. 
2. De ontheven functionaris kan binnen vijf (5) weken na ontvangst van het besluit 

tegen de ontheffing in beroep gaan bij de Raad van Beroep. 
3. Aan een ontheffing kan een schorsing voorafgaan voor de duur van ten hoogste 

negen (9) weken. Het Verenigingsbestuur is gehouden er op toe te zien dat het 
bevoegde orgaan binnen deze termijn schriftelijk uitspraak doet over het al dan 
niet opheffen van de schorsing dan wel het beëindigen van de functie. 

4. Tegen een besluit tot schorsing als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel 
staat geen beroep open. 

RECHTSGELDIGHEID VAN BESLUITEN 
Artikel 25 
1. De Algemene Leden Vergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen, indien ten 

minste de helft plus één (1) van het aantal uit te brengen stemmen ter 
vergadering kunnen worden uitgebracht, tenzij bij wet of deze statuten anders is 
bepaald. 

2. Het Verenigingsbestuur kan rechtsgeldige besluiten nemen, indien ten minste de 
helft plus één (1) van het aantal leden van het Verenigingsbestuur aanwezig is. 

NADERE REGELINGEN 
Artikel 26 
1. Bij Huishoudelijk Reglement van de Vereniging en andere regelingen worden 

nadere regels gesteld ten aanzien van de naleving en uitvoering van het bepaalde 
in de statuten. 

2. De nadere regels in het Huishoudelijk Reglement mogen niet strijdig zijn met het 
bepaalde in de Statuten noch enige wettelijke bepaling. 

TEGENSTRIJDIG BELANG 
Artikel 27 
In alle gevallen waarin de Vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer 
bestuurders kan de Algemene Leden Vergadering één of meer personen aanwijzen 
om de Vereniging te vertegenwoordigen. 
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STATUTENWIJZIGING 
Artikel 28 

1. In deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een  
  besluit van de Algemene Leden Vergadering, waartoe is opgeroepen met      
  de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Indien de Algemene Leden Vergadering wordt bijeengeroepen ter    
  behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten, zal dat   
  voorstel schriftelijk aan de Algemene Leden Vergadering worden  
  toegezonden. 

3.    Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste twee/derde van de 
  uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van 
  het totaal aantal uit te brengen stemmen kan worden uitgebracht. 
  Is het voor het uitbrengen van drie/vierde van het totale aantal stemmen   
  benodigde aantal afgevaardigden niet vertegenwoordigd, dan wordt na die 
  vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier  
  weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de  
  vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal   
  afgevaardigden, kan worden besloten met gewone meerderheid van    
  stemmen. 

4.    Van een wijziging van de statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot  
  het doen passeren van een dergelijke akte is ieder lid van Dagelijks Bestuur  
  bevoegd.  

        De wijziging van de statuten treedt in werking op de datum waarop de       
        betreffende akte notarieel is gepasseerd. 
5.    Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het deponeren van de wijziging bij de  

  Kamer van Koophandel in het rayon waarin de zetel van de Vereniging is  
  gevestigd. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 29 

1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene 
 Leden Vergadering. 

       Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van  
       overeenkomstige toepassing. 

2. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor een door de  
  Algemene Leden Vergadering te bepalen doel.  
  Het federatiebestuur doet hiertoe voorstellen. 

ONVOORZIENE GEVALLEN 
Artikel 30 
In alle gevallen waarin de wet en deze statuten niet voorzien, beslist het 
Verenigingsbestuur in de geest van de statuten. 
SLOT 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Breda op dag, maand en jaar, in 
het hoofd dezer gemeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de 
verschenen personen, hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te 
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hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan 
geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de 
comparanten en mij, notaris, ondertekend. 
 


