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VERENIGING  
 

Zeehengelclub ”De Pierewaaiers”, te ‘s-Gravenhage 
 

Naam en zetel 
 
Artikel 1.  
De vereniging draagt de naam: Zeehengelclub ”De Pierewaaiers”.  
Zij is gevestigd te ‘s-Gravenhage.  
 

Duur en boekjaar 
 
Artikel 2.  
De vereniging is aangegaan voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden, 
te rekenen vanaf de dag der oprichting, zijnde 25 juli 1966, zodat zij 
zal eindigen op 24 juni 1996.  
 
Artikel 3.  
Het eerste boekjaar van de vereniging loopt van 25 juli 1966 tot en 
met 30 september 1967. Verdere boekjaren vangen aan op 1 oktober 
en eindigen op 30 september.  
 

Doel en middelen 
 
Artikel 4.  
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de 
belangstelling voor en de beoefening van de zeehengelsport, zulks in 
de ruimste zin des woords.  
Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van wedstrijden en 
door alle andere tot de bereiking van het doel geëigende middelen.  

 
Lidmaatschap 

 
Artikel 5. 1. 
De vereniging bestaat uit:  
a. ereleden;  
b. leden;  
c. junioren;  
d. donateurs.  
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2. Ereleden zijn zij, die daartoe zijn benoemd wegens hun bijzondere 
verdiensten jegens de vereniging of jegens de zeehengelsport in het 
algemeen. De benoeming geschiedt op voordracht van het bestuur 
door de algemene ledenvergadering, en wel met een meerderheid 
van ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 
  
3. Als leden kunnen op voorstel van ten minste één lid der vereniging 
door het bestuur worden toegelaten zij, die de leeftijd van 17 jaar 
hebben bereikt en de zeehengelsport beoefenen.  
 
4. Als junioren kunnen op voorstel van ten minste één lid der 
vereniging door het bestuur worden toegelaten zij, die de leeftijd van 
8 jaar ,doch nog niet die van 18 jaar hebben bereikt en die de 
zeehengelsport beoefenen.  
 
5, Als donateurs(trjces) kunnen door het bestuur worden toegelaten 
zij, die niet of niet meer de zeehengelsport beoefenen, doch aan het 
bestuur de wens te kennen hebben gegeven de activiteiten der 
vereniging te bevorderen door jaarlijkse bijdragen in de geldmiddelen 
der vereniging.  
 
6. Aan de beslissing omtrent toelating tot lid, junior of donateur gaat 
vooraf een beoordeling door de ballotagecommissie, van welke 
commissie de samenstelling en werkzaamheden bij huishoudelijk 
reglement zullen worden geregeld.  
 
Artikel 6.  
Uitsluitend aan de leden en de ereleden komt het recht toe te 
stemmen over personen en zaken. Donateurs hebben een 
adviserende stem. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van 
contributie.  
 
Artikel 7. 1.  
Zij, te wier aanzien gedurende hun lidmaatschap wijzigingen 
plaatsvinden, welke hen bij een 
hernieuwde toelating zouden doen vallen onder een andere categorie 
van leden dan waartoe zij krachtens hun aanvankelijke toelating 
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behoren, gaan van rechtswege tot de eerstbedoelde categorie 
behoren.  
2. In bijzondere gevallen kan het bestuur op verzoek van zodanige 
leden bepalen, dat zij blijven behoren tot de categorie, waarvan zij tot 
dusverre deel uitmaakten.  
 
3. Zij, die volgens de bepaling van het eerste lid tot een andere 
categorie van leden overgaan, verkrijgen de aan die categorie 
toekomende rechten en verplichtingen met ingang van het volgende 
verenigingsjaar. 
  
4. De categorie der ereleden blijft, ongeacht het in de voorgaande 
leden van dit artikel bepaalde, beperkt tot hen, die daartoe 
overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid van art. 5 zijn 
benoemd.  
 
Artikel 8. 1.  
Het lidmaatschap eindigt door:  
a. opzegging, per aangetekend schrijven te richten aan de secretaris 
der vereniging, en wel uiterlijk één maand vôér het einde van het 
boekjaar.  
 
b. overlijden;  
 
c. royement, en wel:  
 

1. door het bestuur wegens wanbetaling;  
 
2. door de algemene ledenvergadering wegens wangedrag.  

 
2. Van royement door het bestuur is echter beroep op de algemene 
ledenvergadering mogelijk. Dit beroep kan uitsluitend worden 
ingesteld binnen 14 dagen nadat de schriftelijke mededeling daarvan 
de betrokkene heeft bereikt. 
  
3. Onverminderd de in het tweede lid voorziene mogelijkheid tot 
ongedaan maken van een door het bestuur toegepast royement kan 
het lidmaatschap na royement opnieuw worden verkregen door een 
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daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, 
genomen op voorstel van het bestuur.  
 
 

Geldmiddelen  
 

Artikel 9.  
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: 
1. contributies van leden;  
2. bijdragen van donateurs;  
3. toelatingsgelden;  
4. giften en andere toevallige baten;  
5. inkomsten uit wedstrijden.  
 

Bestuur en dagelijks bestuur 
 
Artikel 10. 1. 
Aan het hoofd van de vereniging staat een bestuur, bestaande uit ten 
minste 5 meerderjarige leden. De voorzitter, de secretaris, de 
penningmeester en de overige leden van het bestuur worden op de in 
de maand oktober te houden algemene ledenvergadering gekozen 
door de stemgerechtigde leden.  
 
2. Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de 
voorzitter, de secretaris en de penningmeester, die tezamen de 
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen. Ieder hunner kan 
zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.  
De leden van het dagelijks bestuur worden in functie gekozen; zij 
kunnen niet gelijktijdig in hetzelfde jaar aftreden.  
 
3. Voor het beschikken over saldi bij banken of giro- diensten is de 
handtekening van de voorzitter en de penningmeester vereist.  
 
4. Voor het aangaan van geldleningen, het kopen, vervreemden, 
bezwaren of vervreemden van onroerende goederen is machtiging 
van de algemene ledenvergadering vereist.  
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Artikel 11. 1.  
Onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, hebben de 
bestuursleden zitting gedurende een periode van 3 jaar. Zij zijn 
terstond herkiesbaar.  
Jaarlijks treedt een deel van de bestuursleden af, en wel 
overeenkomstig een door het bestuur in dier voege op te maken 
rooster, dat in ieder jaar in ieder geval één der leden van het 
dagelijks bestuur (mede) aftreedt.  
2. De zittingsperiode van de bij het in werking treden van deze 
statuten van het bestuur deel uitmakende leden wordt door hen 
onderling, en wel voor zover nodig met bekorting van de in het derde 
lid van dit artikel bepaalde zittingsduur, zodanig geregeld, dat geen 
hunner, behoudens de mogelijkheid van herverkiezing, langer dan 3 
jaar in het bestuur zitting heeft.  
 
3. Indien in de loop van enig boekjaar één der leden van het dagelijks 
bestuur zijn functie neerlegt, dan wel overlijdt of wordt geroyeerd, zal 
door het bestuur uit deszelfs midden een opvolger in de aldus 
vrijgekomen functie worden gekozen. Deze zal zijn functie in het 
dagelijks bestuur aan het einde van het boekjaar neer- leggen. Hij is 
terstond herkiesbaar, zulks echter slechts op de wijze als in het 
eerste lid van art. 10 is bepaald.  

 
Vergaderingen 

 
Artikel 12. 1.  
Ten minste tweemaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering 
gehouden, en wel in de maanden maart en oktober. Buitengewone 
algemene ledenvergaderingen kunnen worden gehouden zo dikwijls 
het bestuur zulks wenselijk oordeelt en voorts, wanneer 2/5 deel van 
het aantal stemgerechtigde leden om bijeenroeping der leden heeft 
verzocht.  
 
2. In de in de maand oktober te houden algemene ledenvergadering 
brengt het bestuur verslag uit van zijn werkzaamheden, alsmede van 
de toestand der vereniging en der financiën in het afgelopen 
boekjaar.  
 
3. In de in de maand oktober te houden algemene ledenvergadering 
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worden jaarlijks 2 meerderjarige leden der vereniging aangewezen, 
van wie degene, die  
het hoogste aantal stemmen op zich heeft verenigd, in geval van 
tussentijds aftreden, overlijden of royement van één der 
bestuursleden diens bestuursfunctie zal overnemen totdat het 
lopende boekjaar zal zijn geëindigd.  
Mocht in de loop van één boekjaar tweemaal een vacature in het 
bestuur ontstaan, dan zal tot aan het einde van dit boekjaar degene, 
die met op één na het hoogste aantal stemmen als plaatsvervanger 
is gekozen, de plaats in het bestuur innemen van het lid, dat de 
laatstelijk opengevallen bestuursfunctie heeft bekleed. Aldus als 
plaatsvervangers aangewezen leden zullen echter niet op de wijze 
als in het derde lid van art. 11 is bepaald, tot leden van het dagelijks 
bestuur kunnen worden gekozen.  
 

Stemrecht  
 
Artikel 13. 1.  
Bij stemming ter algemene ledenvergadering over zaken is de 
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen voldoende. Bij 
stemming over personen is de volstrekte meerderheid der geldig 
uitgebrachte stemmen vereist. 
  
2. Staken de stemmen over een voorstel omtrent zaken, dan wordt 
dit geacht te zijn verworpen. 
  
3. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand de volstrekte 
meerderheid, dan wordt een tweede Vrije stemming gehouden; 
verwerft ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan wordt 
herstemd tussen de 2 personen, die het grootste en het daaraan 
voorafgaande aantal stemmen op zich hebben verenigd.  
Komen door gelijkheid van stemmen meer dan 2 personen voor de 
herstemming in aanmerking, dan wordt door één of meer 
tussenstemmingen beslist wie hunner in de herstemming komt. 
Staken de stemmen bij een tussenstemming of de herstemming, dan 
beslist het lot.  
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Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 14.  
Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk 
reglement geeft nadere regels omtrent het lidmaatschap en de 
verkrijging daarvan, de bedragen der contributies, de hoogte van de 
geldelijke bijdragen der donateurs, de toetredingsgelden, de 
werkzaamheden van bestuur, dagelijks bestuur, ballotage- en 
eventuele andere commissies, de vergaderingen, de wijze van 
uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van aan de 
vereniging toebehorende zaken en voorts alle onderwerpen, waarvan 
de regeling aan de algemene vergadering gewenst voorkomt.  
Het huishoudelijk reglement mag geen met deze statuten strijdige 
bepalingen bevatten.  

 
Wijziging der statuten en ontbinding der vereniging 

 
Artikel 15. 1.  
Tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vereniging kan 
worden besloten in een algemene vergadering, waarbij ten minste 3/5 
deel van het aantal der stemgerechtigde leden tegenwoordig is met 
een meerderheid van 2/3 deel der geldig uitgebrachte stemmen. 
 
2. Bij gebreke van hetzij het voor het in stemming brengen van het 
voorstel vereiste aantal der aanwezige stemgerechtigde leden, hetzij 
de voor de aanneming van het voorstel vereiste meerderheid kan, 
ongeacht het aantal der aanwezigen, tot statutenwijziging of tot 
ontbinding der vereniging worden besloten op een vergadering, 
welke moet worden gehouden ten minste 8 dagen en ten hoogste 14 
dagen na de eerste.  
 
Artikel 16.  
Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot 
liquidatie te zijn. Indien bij zodanig besluit geen andere regelingen 
zijn gesteld, geschiedt de liquidatie door de leden van het bestuur. Bij 
de liquidatie wordt in acht genomen het bepaalde in art. 1702 van het 
Burgerlijk Wetboek.  
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Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de 
algemene vergadering te bepalen doeleinden.  

 
Slotbepaling 

 
Artikel 17. 
 In afwijking van het bepaalde in art. 5, lid 2 tot en met 6, behoeven 
niet op de aldaar omschreven wijze tot de vereniging te worden 
toegelaten degenen, die op uitnodiging van de initiatiefnemers reeds 
vóór 1 januari 1967 hun wens tot toetreding hebben te kennen 
gegeven.  
 
 
 
Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 11 oktober 1968 nr. 50.  
 

Mij bekend,  
 
De Minister van Justitie,  
Namens de Minister:  
Het hoofd van de Hoofdafdeling  
Privaatrecht,  
Th. v. Sasse v. Ysselt.  
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 

Verkrijgen van lidmaatschap 
  
Artikel 1. 1.  
Zij, die lid van de vereniging wensen te worden, dienen zich daartoe 
bij de secretaris van de vereniging, door middel van het daarvoor 
bestemde formulier, aan te melden.  
Het bestuur kan vorderen, dat de verstrekte gegevens door 
deugdelijke bewijzen worden gestaafd. De secretaris maakt de 
aanvraag bekend, op de wijze, door het bestuur bepaald.  
Mochten er bezwaren omtrent het kandidaat-lid binnenkomen, dan 
worden deze door het bestuur onderzocht.  
Wordt tot toelating overgegaan, dan wordt dit via het cluborgaan 
bekend gemaakt.  
Betreft het een afwijzing van het lidmaatschap dan geschiedt dit 
schriftelijk door de secretaris aan de betreffende persoon.  
Het bestuur is gerechtigd de reden al dan niet te vermelden.  
 
2. Leden die afgevoerd worden wegens contributie inning, per 
dwangbevel, worden niet meer toegelaten als lid wanneer zij zich 
opnieuw aanmelden.  
 
3. Leden die een royement kregen wegens wanbetaling worden niet 
meer als lid opnieuw aangenomen.  
 
                                                                                          Het Bestuur  
 
Artikel 2.  
Het bestuur controleert de werkzaamheden der diverse commissies.  
Indien commissies of commissieleden naar de mening van het 
bestuur de opgedragen werkzaamheden of de verplichtingen, 
voortspruitende uit dien hoofde, niet naar behoren vervullen, kunnen 
die leden of commissies door het bestuur voorlopig worden 
ontbonden tot de algemene vergadering.  
De bescheiden welke bij de leden of commissies berusten, moeten 
bij voorlopige ontbinding aan het bestuur worden overhandigd.  
Het bestuur houdt in alle gevallen, waarin het zulks nodig oordeelt, de 
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uiteindelijke beslissing, aan welke beslissing de commissies zich 
moeten onderwerpen.  
 
Artikel 3.  
De voorzitter, zo hij dit dienstig acht, kan bepalen, dat alle uitgaande 
stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, door hem worden 
mede- ondertekend.  
Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag Vast, 
behoudens het recht der algemene vergadering om daarin wijziging 
aan te brengen; hij heeft het recht de beraadslagingen te doen 
eindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, 
doch is verplicht deze weder te doen hervatten, zo 1/3 van de ter 
algemene vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe 
kenbaar maken.  
Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.  
 
Artikel 4.  
De secretaris voert de administratie der vereniging, voorzover deze 
niet aan een ander is opgedragen. Hij is belast met het notuleren van 
de vergaderingen.  
Alle uitgaande stukken worden namens de Vereniging door hem 
ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden.  
Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij het jaarverslag uit.  
Hij houdt een ledenlijst of een register bij, uit welke de aard van elk 
lidmaatschap dient te blijken.  
Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard. 
  
Artikel 5.  
De penningmeester draagt zorg voor de inning van de contributie en 
bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig 
dat de baten en schulden van de vereniging te allen tijde aanstonds 
kunnen worden gekend.  
Betalingen uit de verenigingskas moeten geschieden tegen een 
geldige kwitantie.  
Gelden welke niet nodig zijn voor de lopende uitgaven worden belegd 
door een door het bestuur vast te leggen regeling.  
De overige gelden moeten op een spaarbank worden gestort 
(Nutsspaarbank), eventueel op andere bank- instellingen.  
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Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt hij verslag uit over zijn 
beheer.  
Hij is gehouden aan de financiële commissie inzage te geven van de 
kas en van alle boeken en bescheiden en ook overigens alle 
inlichtingen te verstrekken, welke de commissie van hem terzake van 
zijn beheer mocht verlangen.  
Gelijke verplichtingen bestaan voor hem jegens het bestuur, dat hem 
te allen tijde ter verantwoording kan roepen.  
Op de jaarlijkse algemene vergadering dient hij tevens een begroting 
in te dienen voor het komende jaar.  
Artikel 6. Het dagelijks bestuur bepaalt welke taak ieder der 
commissarissen in het bijzonder zal hebben te vervullen.  

 
Het dagelijks bestuur 

 
Artikel 7.  
Het dagelijks bestuur neemt alle regelingen in dagelijkse zaken, 
welke niet kunnen worden uitgesteld.  

 
Vergaderingen 

 
Artikel 8. 1.  
In de in de maand oktober te houden algemene ledenvergadering 
zullen de leden worden gekozen van een Ballotagecommissie, een 
Kascommissie, een Feestcommissie, een Juniorencommissie en alle 
andere commissies tot instelling waarvan door de algemene 
vergadering mocht worden besloten.  
 
2. De aldus gekozen leden hebben in de genoemde commissies 
zitting gedurende 3 jaar, doch zijn terstond herkiesbaar.  
Hun taak vangt aan op de dag waarop zij zijn gekozen en eindigt 3 
jaar later op de in de maand oktober te houden algemene 
vergadering.  
 
3. De bepalingen van het tweede lid zijn uitzondering ten aanzien van 
de wedstrijdcommissie, junioren- commissie- en royement- en 
schorsingscommissie.  
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4. Tot algemene ledenvergaderingen worden de leden minstens 14 
dagen tevoren opgeroepen door middel van een vanwege het 
bestuur te plaatsen publicatie in het door de vereniging uit te geven 
cluborgaan. 
  
5. Tot de vergadering worden mede toegelaten leden der vereniging 
die overeenkomstig art. 19 van dit reglement door het bestuur zijn 
geschorst. Geschorste leden zijn echter gedurende het tijdvak van 
hun schorsing van het stemrecht uitgesloten.  
 
6. Vacatures waarin door de algemene ledenvergadering moet 
worden voorzien, worden door het bestuur onder vermelding van de 
namen der door het bestuur gestelde kandidaten in het in lid 4 van dit 
artikel vermelde cluborgaan bekend gemaakt en wel ten minste 14 
dagen vóór de publikatie van de oproep tot de algemene vergadering 
waarin in de vacatures zal worden voorzien.  
Tegenkandidaten kunnen door ten minste 3 leden worden gesteld, 
mits zij hiervan uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk 
kennis hebben gegeven aan de secretaris.  
De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een verklaring, van 
volledige naam, adres en handtekening van de kandidaat, dat een 
eventuele benoeming geaccepteerd wordt.  
 
7. Bestuursleden hebben geen stemrecht bij de beoordeling van het 
door hen gevoerde beleid.  

 
Bestuursvergaderingen 

 
Artikel 9.  
Bestuursvergaderingen worden naar gelang van de behoefte door de 
voorzitter of op voorstel van 2 bestuursleden, belegd.  

 
Nemen van besluiten 

 
Artikel 10. 
 Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet ten 
minste de meerderheid aanwezig is. 
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Artikel 11.  
Bij verkiezingen over personen worden er even zovele verkiezingen 
gehouden als er plaatsen te vervullen zijn.  
De voorzitter benoemt een commissie van 3 leden als 
stemopnemers, die er zich van hebben te overtuigen dat het getal 
stembiljetten gelijk is aan dat van de aanwezige leden, de 
stembiljetten openen en de uitslag van de stemming bekend maken.  
Niet of niet behoorlijk ingevulde stembiljetten of stembriefjes worden 
van onwaarde verklaard en ter bepaling van de meerderheid 
afgetrokken van het getal der biljetten.  

 
Commissies 

  
Artikel 12.  
Er zijn de volgende commissies:  
a. Ballotagecommissie (zo nodig);  
b. Kascommissie;  
c. Juniorencommissie (zo nodig);  
d. Wedstrijdcommissie;  
e. Feestcommissie;  
f. Royement- en Schorsingscommissie.  
Eventuele andere commissies worden op een algemene vergadering 
ingesteld.  
De commissies staan onder leiding van het bestuur en zijn 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Zie hiervoor artikel 2 
van het huishoudelijk reglement.  
Het dagelijks bestuur kan alle vergaderingen van de commissies van 
de vereniging bijwonen en heeft aldaar een adviserende stem.  
Ten minste 4 dagen voor het plaatsvinden van een dergelijke 
vergadering ontvangt het dagelijks bestuur hiervan bericht.  
Ballotagecommissie  
 
Artikel 13.  
De ballotagecommissie bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 
leden.  
De ballotagecommissie heeft tot taak de door de secretaris 
doorgegeven aspirant-leden, naar goeddunken te beoordelen en 
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deze gegevens aan het bestuur te vermelden. Zie hiervoor art. 5 der 
statuten lid 3, 4, 5 en 6. 

 
Kascommissie 

 
Artikel 14.  
De kascommissie bestaat uit 3 leden en een reservelid. Zij houdt 
toezicht op het beheer van de penningmeester; zij is gehouden ten 
minste 2 maal per jaar de kas, boeken en bescheiden van de 
penningmeester na te zien.  
Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan 
het bestuur. 
Indien de kascommissie van mening is, dat de penningmeester 
wanbeheer voert, adviseert zij het bestuur een voorstel tot schorsing 
aan de algemene vergadering te doen.  
De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen te doen 
betreffende het financiële beleid.  
Juniorencommissie  
 
Artikel 15.  
De juniorencommissie bestaat uit ten minste 3 leden. Zij verricht alle 
werkzaamheden betreffende het jeugdwerk.  
De leden van deze commissie worden gekozen voor een tijdvak van 
drie jaar, doch zijn terstond herkiesbaar.  
Hun taak vangt aan op de dag waarop zij zijn gekozen en eindigt op 
de dag van drie jaar later in de maand oktober te houden algemene 
ledenvergadering. Jaarlijks treedt ten minste 1/3 deel van deze 
commissie af en wel overeenkomstig een door het bestuur vast te 
stellen rooster.  
De zittingsperiode van de voor de eerste maal in deze commissie 
gekozen leden wordt door het bestuur afzonderlijk, en voorzover 
nodig met bekorting van de in dit artikel genoemde zittingsperiode, 
vastgesteld.  
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Wedstrijdcommissie 
 
Artikel 16.  
De wedstrijdcommissie bestaat uit ten minste 3 leden. Zij verricht alle 
werkzaamheden betreffende de wedstrijden.  
De leden van deze commissie worden gekozen voor een tijdvak van 
drie jaar, doch zijn terstond herkiesbaar.  
Hun taak vangt aan op de dag waarop zij zijn gekozen en eindigt op 
de dag van drie jaar later in de maand oktober te houden algemene 
ledenvergadering.  
Jaarlijks treedt 1/3 deel van de leden van deze commissie af en wel 
overeenkomstig een door het bestuur vast te stellen rooster.  
De zittingsperiode van de voor de eerste maal in deze commissie 
gekozen leden wordt door het bestuur afzonderlijk en voorzôver 
nodig met bekorting van de in dit artikel genoemde zittingsperiode, 
vastgesteld.  
Bij het nemen van belangrijke besluiten moet de wedstrijdcommissie 
advies inwinnen bij het bestuur; bij niet opvolging van advies van het 
bestuur kan het bestuur besluiten tot ontheffing van de betrokkene(n) 
in zijn (hun) functies.  
Het organiseren van wedstrijden, zowel open als besloten, zal 
geschieden door het bestuur in overleg met de wedstrijdcommissie.  

 
Feestcommissie 

 
Artikel 17.  
Voor de werkzaamheden verbonden aan het eventueel organiseren 
van feestavonden wordt een feestcommissie gekozen, welke onder 
toezicht staat van het dagelijks bestuur.  
De leden van het dagelijks bestuur hebben toegang tot alle door de 
feestcommissie te houden vergaderingen en hebben daarin een 
adviserende stem.  
De commissie is tegenover de vereniging verantwoordelijk voor alle 
goederen welke ter vervulling van haar taak ter beschikking van de 
commissie of één harer leden zijn gesteld.  
Indien zodanige goederen zich onder berusting van één der leden 
van de commissie bevinden, is deze gehouden deze goederen op 
eerste aanvraag van het dagelijks bestuur en voorts in ieder geval op 
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het tijdstip waarop hij ophoudt lid van de Feestcommissie te zijn, op 
te leveren aan degene die daartoe door het dagelijks bestuur wordt 
aangewezen. 
 

Contributie 
 
Artikel 18.  
Door de algemene ledenvergadering worden de bedragen bepaald 
der contributies van de leden en junioren en de door de 
donateurs(trices) verschuldigde bijdragen, alsmede het bij toetreding 
tot de vereniging verschuldigde inleggeld.  
Contributies, bijdragen en inleggelden moeten bij vooruitbetaling 
worden voldaan. 
 

Schorsing en Royement 
 
Artikel 19. 1.  
Het bestuur is bevoegd een lid wegens diens wangedrag of het niet 
door hem nakomen van tegenover de vereniging op hem berustende 
geldelijke verplichtingen te schorsen voor een tijdvak van ten hoogste 
één jaar, zulks met dien verstande, dat de schorsing van rechtswege 
vervalt, indien zij niet wordt bekrachtigd door de eerste algemene 
ledenvergadering welke na het desbetreffende besluit van het 
bestuur wordt gehouden.  
2. Zowel van schorsing ingevolge het eerste lid van dit artikel als van 
royement ingevolge het bepaalde bij art. 8 lid 1 sub C der statuten 
moet het bestuur terstond bij aangetekend schrijven kennis geven 
aan degene die is geschorst, of is geroyeerd, zulks onder vermelding 
van de reden van de schorsing onderscheidenlijk het royement; 
ingeval van schorsing moet in de kennisgeving tevens het tijdvak van 
de duur daarvan worden vermeld.  
3 Van royement door het bestuur staat beroep open op de algemene 
vergadering. Het beroep moet schriftelijk bij het dagelijks bestuur 
worden ingediend binnen 14 dagen na het tijdstip waarop de in lid 2 
van dit artikel bedoelde kennisgeving aan de posterijen is 
toevertrouwd.  
Op het beroep wordt beslist in de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering, waartoe het geroyeerde lid toegang heeft teneinde 
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zijn bezwaren tegen het royement nader toe te lichten.  
4. Door de algemene ledenvergadering geschorste leden en ledèn 
welke niet binnen de in het derde lid van dit artikel vermelde termijn 
in beroep zijn gekomen van een door het bestuur opgelegd royement, 
zijn van de toegang tot de vergadering uitgesloten.  
5. Wordt een lid der vereniging door de algemene ledenvergadering 
geroyeerd of wordt door de algemene ledenvergadering zijn beroep 
tegen royement door het bestuur afgewezen, dan zal hij, zodra het 
desbetreffend besluit is genomen, de vergadering verlaten. Zie 
hiervoor art. 8 der statuten, lid 1 sub C en lid 2.  
 

Royement- en schorsingscommissie 
 
Artikel 20.  
De royement- en schorsingscommissie bestaat uit ten minste 3 
leden. De leden van deze commissie worden gekozen voor een 
tijdvak van drie jaar, doch zijn terstond herkiesbaar.  
Hun taak vangt aan op de dag waarop zij zijn gekozen en eindigt op 
de dag van drie jaar later in de maand oktober te houden algemene 
ledenvergadering. Jaarlijks treedt ten minste 1/3 van de leden van 
deze commissie af en wel overeenkomstig een door het bestuur vast 
te stellen rooster.  
De zittingsperiode van de voor de eerste maal in deze commissie 
gekozen leden wordt door het bestuur afzonderlijk, en voor zover 
nodig met bekorting van de in dit artikel genoemde zittingsperiode, 
vastgesteld. De royement- en schorsingscommissie onderzoekt 
binnengekomen klachten over gedragingen van leden en dient het 
bestuur van advies over eventueel ten opzichte dezer leden te 
nemen maatregelen.  

 
Wedstrijden 

 
Artikel 21.  
Voor deelname aan een teamwedstrijd aangewezen leden en 
junioren zijn verplicht van ver-  
hindering minstens één week voordat de wedstrijd wordt gehouden 
schriftelijk of telefonisch kennis te geven aan de secretaris der 
vereniging, bij gebreke waarvan zij onverminderd aansprakelijk 
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blijven voor de aan de vereniging (mede) door hun afwezigheid 
geleden schade.  

 
Slotbepaling 

 
Artikel 22. 1. 
 In alle gevallen waarin niet bij de statuten of dit reglement is 
voorzien, beslist het bestuur.  
2. Aan ieder lid van de vereniging wordt bij zijn toelating tot de 
vereniging een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk 
reglement uitgereikt.  
3. Van alle bepalingen van dit reglement kan door de algemene 
ledenvergadering dispensatie worden verleend.  

Wijzigingen goedgekeurd op de Jaarvergadering 
van 30 september 1969. 

 
 

VERENIGINGSPLICHTEN 
 
1. Bij het betreden van de Pier toont u uw lidmaatschapskaart, ook al 
wordt daarom niet gevraagd.  
2. Houd uw visring schoon; werp de rommel in de tonnen.  
De Hengelsportvisser is gehouden om bij beëindiging van de 
vissportbeoefening de door hem gebruikte visplaats zonder vuil als 
papier, aas, visresten, zeewier e.d. achter te laten.  
3. Uw behoefte (klein) doet u in de geplaatste W.C. op uw visterrein.  
4. Bij viswedstrijden zal de niet-deelnemer uitsluitend kunnen vissen 
op die plaatsen, die daarvoor worden aangewezen en buiten de 
wedstrijd- plaats(en) zijn gelegen.  
5. U dient de door de Pierdirectie gegeven orders strikt op te volgen.  
6. Op verzoek van Bestuursleden, Commissieleden en van 
Controleurs van de Pier, dient u uw lidmaatschapskaart onmiddellijk 
te tonen.  
7. Ieder lid heeft het recht om te controleren op het visterrein of er 
wel of niet-leden zijn. Niet- leden moeten onmiddellijk het visterrein 
verlaten; wanneer zij daar niet aan voldoen verwittigt u de 
Pierdirectie.  
8. Het is verboden om met meer dan twee hengels te vissen. Als er 



 

21  

meer dan 15 vissers zijn, is iedereen verplicht om met één hengel te 
vissen.  
9. Het is verboden om met meer dan drie (3) haken per hengel te 
vissen.  
10. Het is verboden om NIET-LEDEN mee te nemen op het 
clubterrein om te vissen (tenzij met een introductiekaart).  
11. Het is verboden stoelen van de Pier op uw vis- terrein te plaatsen 
en/of te gebruiken; neem zelf uw visstoeltje mee.  
12. Het is verboden om aas, hengels e.d. te bewaren of op te bergen 
in de Kiosk.  
13. Het is verboden muziek te maken op uw vis- terrein.  
14. Overtredingen, geschillen, ruzies e.d. hebben onmiddellijke 
inneming van uw lidmaatschapskaart en verwijdering van het 
visterrein tot gevolg.  
15. Bij niet naleving van het reglement van orde van de Pier heeft de 
directie het recht de overtreder te doen verwijderen en eventueel 
verdere toegang te ontzeggen.  
16. In alle gevallen, waarin niet bij dit reglement is voorzien, beslist 
het bestuur.  
Van alle bepalingen van dit reglement kan door de algemene 
ledenvergadering dispensatie worden verleend.  
 
                                                                                     Het Bestuur.  
 
 

Wijzigingen goedgekeurd op de Jaarvergadering 
van 30 september 1969. 
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Bepalingen voor deelname wedstrijden 
 
1. Elke wedstrijd, open of besloten, heeft een sluitingsdatum; dit 
wordt bekend gemaakt via het clubblad en raamaffiches.  
2. Deelnemers aan wedstrijden dienen zich op tijd aan te melden bij 
de wedstrijdcommissie.  
3. Deelnemers dienen vooruit het verschuldigde inschrijfgeld te 
voldoen, hetzij per giro of contant bij de wedstrijdcommissie.  
4. Deelnemers die na sluitingsdatum zich nog aanmelden, kunnen dit 
alleen nog maar doen op de wedstrijddag.  
Zij dienen dan genoegen te nemen met de door de 
wedstrijdcommissie aangewezen wedstrijd- plaats.  
5. De loting van de wedstrijdplaatsen geschiedt op de avond van de 
sluitingsdatum ten huize van de wedstrijdcommissie, in aanwezigheid 
van een bestuurslid.  
6. De wedstrijdkaarten zullen op de wedstrijddag worden uitgereikt 
één uur v66r de wedstrijd.  
7. Iedere deelnemer wordt een wedstrijdreglement ter hand gesteld, 
waaraan elke wedstrijdvisser zich te houden heeft.  
8. De wedstrijdcommissie is bevoegd alle maatregelen te nemen 
waarmee de wedstrijd is gediend.  
9. Direct na de jurering zullen de prijzen worden uitgereikt.  
10. In alle gevallen waarin niet bij deze bepalingen is voorzien, beslist 
de wedstrijdcommissie.  
 
 
                                                                  De Wedstrijdcommissie.  
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