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HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Visserij- en Hengelsportvereniging "DE ZANDKREEK" 
te Wolphaartsdijk. 
 
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 16 november 2018. 
 
Begripsbepaling 
Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

 de vereniging: VISSERIJ- EN HENGELSPORTVERENIGING  "DE ZANDKREEK", 
gevestigd in de gemeente Goes, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg 
onder nummer 40309541; 

 het bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 10 van de statuten. 
 
Beleid 
Artikel 2 
Het beleid heeft als grondslag de volgende kernwaarden: 

1. Beroepsvissers, hengelsporters en botenbezitters vormen gezamenlijk de vereniging; 
2. In de vereniging zijn hengelsport en beroepsvisserij duurzaam met elkaar verbonden hetgeen 

niet alleen tot uitdrukking komt in de naam van de vereniging maar ook in de samenwerking 
en daar waar mogelijk wederzijdse ondersteuning in welke vorm dan ook; 

3. Saamhorigheid en wederzijds respect staan hoog in het vaandel; 
4. Sportiviteit, clubgeest en gezelligheid zijn belangrijke aspecten binnen de vereniging; 
5. De vereniging is laagdrempelig en heeft mede daardoor een sociaal karakter. Dit komt tot 

uitdrukking in de tarieven van de contributies, vispassen en havengelden; 
6. De vereniging is financieel gezond door het gevoerde beleid waarbij altijd een zorgvuldige 

afweging wordt gemaakt tussen noodzaak, risico en rendement. 
 
Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden 
Benoeming en aftreden 
Artikel 3 
Elk jaar treden bestuursleden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. 
De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de 
vereniging voor een bestuursperiode van maximaal 4 jaar. 
Er vindt een voordracht door het bestuur plaats. Het is mogelijk dat door de leden een tegenkandidaat 
wordt voorgedragen. De aankondiging van een tegenkandidaat zal tenminste 14 dagen voor de 
ledenvergadering moeten worden bekendgemaakt aan alle leden. 
De voorzitter en/of secretaris en penningmeester treden niet gelijktijdig af. 
Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Voor het benoemen van een bestuurslid 
is de helft + 1 van het aantal uitgebrachte stemmen der aanwezige leden op de ledenvergadering 
benodigd. Bij het staken der stemmen wordt nogmaals schriftelijk gestemd. Staken de stemmen 
wederom, dan beslist het lot. 
 
Royement 
Artikel 4 

 Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij/zij door onbehoorlijk bestuur schade voor de 
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vereniging heeft veroorzaakt dan wel zou hebben veroorzaakt en de bestuurder daarover een 
ernstig verwijt kan worden gemaakt; 

 Een bestuurslid kan geroyeerd worden, als hij/zij tussen twee jaarvergaderingen meer dan de 
helft van het uit geschreven aantal vergaderingen heeft verzuimd. Deze regel is niet van 
toepassing op bestuursleden die in het buitenland woonachtig zijn en uit hoofde van hun functie 
in of rond hun woonplaats werkzaamheden voor de vereniging verrichten. 

 
Het bestuur en de bestuursbesluiten 
Artikel 5  
Het bestuur: 

 Bestuurt en vertegenwoordigt de vereniging; 

 Kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen. Een dergelijke groep 
bestaat uit ten minste één bestuurslid en in de groep kunnen ook niet-bestuursleden 
plaatsnemen. Deze groepen worden ontbonden na financiële afrekening met de penningmeester 
en decharge op een bestuursvergadering; 

 Beslist in ad hoc situaties individueel over uitgaven tot € 500,00; 

 Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting nemen in het bestuur. 
 
Artikel 6 
De voorzitter: 

 Heeft de algemene leiding van de vereniging; 

 Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe;  

 Overlegt met officiële instanties; 

 Geeft leiding aan het bestuur; 

 Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden; 

 Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op; 

 Leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering; 

 Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en 
dit huishoudelijk reglement; 

 Coördineert activiteiten en stuurt deze aan;  

 Ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan 
indien dit niet het geval lijkt. 

 
Artikel 7 
De penningmeester:  

 Voert de financiële administratie; 

 Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging; 

 Stelt financiële overzichten op; 

 Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag; 

 Zorgt ervoor dat de financiële administratie, de manier waarop deze administratie gevoerd wordt 
en het financiële jaarverslag niet onnodig afwijkt van Richtlijn 650. 

 Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen, beleggingen en 
investeringen; 

 Beheert de inventarislijst en het inventaris, bepaalt of en onder welke voorwaarden inventaris 
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wordt uitgeleend en ziet toe op retourbezorging; 

 Beslist zelfstandig over uitgaven tot € 1000,00; 

 Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van 
projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken; 

 Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen/projectgroepen decharge te 
verlenen. 

 
Artikel 8 
De secretaris:  

 Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld: 
 De datum en plaats van de vergadering; 
 De aanwezige en afwezige bestuursleden; 
 De verleende volmachten; 
 De genomen besluiten. 

 Stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op; 

 Ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden; 

 Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere bestuursleden in om de 
post te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie;  

 Archiveert alle relevante documenten; 

 Zorgt er, in goede samenwerking met de webmaster, voor dat het actuele gedeelte van het 
archief via de website voor alle bestuursleden te downloaden is; 

 Beantwoordt binnenkomende e-mail.  
 
Artikel 9 
De wedstrijdsecretaris: 

 Maakt van elke viswedstrijd een verslag waarin minimaal vermeld: 
 Datum en plaats van de wedstrijd; 
 Het aantal deelnemers; 
 Aantal gevangen vissen.  

 Ziet toe op een ordentelijk verloop van de wedstrijd volgens de wedstrijdbepalingen: 

 Is medeverantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse wedstrijdkalender. 
 
Besluiten 
Artikel 10 
Het bestuur: 

 Neemt met minimaal twee bestuursleden besluiten die geen uitstel kunnen velen, en stellen de 
overige bestuursleden bij eerste gelegenheid op de hoogte van dergelijke besluiten, 
bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk tot het moment dat deze ad hoc besluiten op een 
bestuursvergadering bekrachtigd zijn; 

 Neemt alle overige besluiten na agendering tijdens een bestuursvergadering of jaarvergadering; 

 Neemt besluiten over geagendeerde voorstellen met enkelvoudige meerderheid van stemmen, 
behoudens in de statuten en dit huishoudelijk reglement beschreven uitzonderingssituaties. Is 
een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige bestuursleden tot stemming, dan 
wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen; 

 Neemt besluiten met enkelvoudige meerderheid van stemmen over niet-geagendeerde 
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voorstellen indien alle bestuursleden aanwezig zijn dan wel een volmacht hebben verstrekt; 

 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van 
personen dan beslist het lot. 

 
Vergaderingen 
Artikel 11 
Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien ten minste twee/derde van het aantal 
zittende leden aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht.  
 
Artikel 12 
Frequentie: 

 Het bestuur vergadert ten minste 6 maal per jaar en houdt één maal per jaar een 
jaarvergadering. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt of 
indien twee of meer bestuursleden hierom verzoeken. 

 Vergaderingen worden gehouden op het moment waarop deze zijn gepland, of, indien de situatie 
dat verhindert, binnen 4 weken daarna. Vergaderingen waartoe een verzoek is ingediend, 
worden binnen vier weken na het indienen van het verzoek gehouden. 

 Indien een vergadering niet conform bovenvermelde eisen bijeen wordt geroepen, is ieder 
bestuurslid gerechtigd met in achtneming van het in dit reglement gestelde, een vergadering 
bijeen te roepen. Een vergadering als in de vorige zin bedoeld voorziet zelf in haar leiding en wijst 
zelf een persoon aan die belast is met het houden van de notulen. 

 Aan het einde van elke bestuursvergadering wordt de datum van de volgende reguliere 
vergadering vastgesteld. 

 
Artikel 13 
Agenda: 

 Bestuursleden kunnen voor de vergadering agendapunten bij de voorzitter en/of secretaris 
inbrengen; zij stellen in goed overleg de conceptagenda op. Urgente punten (zoals decharge van 
de penningmeester en het vaststellen van het jaarverslag) worden hoger op de conceptagenda 
gezet dan punten die uitstel kunnen velen; 

 De secretaris mailt de conceptagenda uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de vergadering door. 
Aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Bestuursleden 
hebben hierbij de mogelijkheid punten aan de agenda toe te voegen, kunnen voorstellen punten 
te schrappen of door te schuiven naar een volgende vergadering en kunnen voorstellen de 
volgorde van agendapunten te wijzigen; 

 Vergaderingen worden volgens de agenda afgewerkt; maar op eigen initiatief of op verzoek kan 
men besluiten van die volgorde af te wijken en/of besluiten een of meer punten door te schuiven 
naar een volgende vergadering. 

 
Artikel 14 
Verantwoordelijkheid  
Het bestuur is verantwoordelijk en beslist. 
 
Artikel 15 
Notulen: 
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Van elke vergadering wordt een verslag (met activiteiten overzicht) gemaakt, dat zo snel mogelijk na 
de vergadering wordt verspreid onder de bestuursleden. 
Opgestelde conceptnotulen worden op de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. 
 
Artikel 16 
Inbreng tijdens de vergadering: 

 Van bestuursleden wordt een actieve inbreng verwacht; 

 Ideeën van bestuursleden zijn welkom en worden besproken of doorgeschoven naar een 
volgende vergadering; 

 Iedere bestuurder kan één of meer plaatsvervangers voordragen. Een plaatsvervanger heeft 
geen stemrecht. Een plaatsvervanger kan alleen aanwezig zijn als de bestuurder afwezig is; 

 Het bestuur kan de voorzitter vragen andere personen dan bestuursleden toe te laten tot de 
vergadering. De voorzitter neemt in deze een beslissing; 

 Iedere bestuurder kan zich in het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen 
op grond van een daartoe strekkende, schriftelijk verleende volmacht, die bij de aanvang van de 
betreffende vergadering moet worden overhandigd aan de voorzitter van die vergadering. 

 
Donaties en declaraties 
Artikel 17 
Donaties en declaraties 

 Grotere donaties, meerjarige schenkingen, en schenkingen bij testament kunnen worden 
geaccepteerd door de notaris van de vereniging. Deze wordt hiertoe bij akte gemachtigd; 

 Grote en/of meerjarige donaties worden, indien de donateur daaraan hecht, besteed aan een 
door de donateur beoogd doel; 

 Kleine, eenmalige of periodieke donaties worden standaard gestort op de bankrekening van de 
vereniging; 

 Donateurs die contant een bedrag schenken aan één van de bestuursleden ontvangen van dat 
bestuurslid een getekende kwitantie. De donatie wordt bij eerste gelegenheid aan de 
penningmeester gemeld en het geld wordt uiterlijk binnen drie werkdagen op de bankrekening 
van de vereniging gestort; 

 Ontvangen donaties, schenkingen en subsidies kunnen worden gereserveerd en zodoende naar 
een volgend kalenderjaar worden doorgeschoven. Het beleidsplan bepaalt hiervoor de kaders; 

 Bestuursleden zijn gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers te 
declareren mits schriftelijke verantwoording wordt bijgevoegd; 

 
Commissarissen 
Artikel 18 
De vereniging maakt gebruik van commissarissen.  
De havencommissaris: 
Een havencommissaris is:  

 onder meer belast met controle op de bij de vereniging in gebruik zijnde sportvissershaven, 
terreinen en gebouwen;  

 verantwoordelijk voor het doen verrichten van werkzaamheden op, in of aan de faciliteiten door 
derden of leden. 
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De wedstrijdcommissaris: 

 Ziet toe op een ordentelijk verloop van de wedstrijd volgens de wedstrijdbepalingen: 

 Is mede verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse wedstrijdkalender. 
 
Toelating leden 
Artikel 19 
Men wordt lid van de vereniging nadat het bestuur daarmee heeft ingestemd.  
 
 
Artikel 20 
Het bestuur deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk schriftelijk mede aan het kandidaat-lid. 
 
Artikel 21 
Tegen de afwijzing door het bestuur kan binnen 4 weken na dagtekeningen van deze afwijzing 
schriftelijk beroep worden gedaan bij de algemene ledenvergadering. Wordt van deze gelegenheid 
geen gebruik gemaakt dan wordt de afwijzing na die periode van vier weken definitief Wordt 
binnen vier weken schriftelijk beroep aangetekend bij de algemene ledenvergadering dan kan de 
algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Mits voor dit besluit minimaal een 
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen is. Tijdens de behandeling van deze 
kandidaatstelling in de algemene ledenvergadering mag betrokkene zich persoonlijk dan wel door 
een schriftelijk gemachtigde verdedigen door het woord te voeren. 
 
Aansprakelijkheid 
Artikel 22 
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen of goederen, 
welke voortvloeit uit het gebruik van de haven en daarbij behorende accommodatie. Iedere gebruiker 
daarvan is verplicht de door hem daar aangerichte schade te vergoeden. 
 
Onder "gebruiker van de haven" wordt verstaan degene die hetzij als lid van de vereniging hetzij als 
passant de beschikking heeft over een ligplaats in de haven van de vereniging.  
 
De vereniging, de bestuurders van de vereniging en door de vereniging aangestelde beheerder(s) of 
commissarissen zijn niet aansprakelijk voor schade aan of voor het verloren gaan van zaken welke 
zich op het terrein van de vereniging bevinden, behalve ingeval van opzet of grove schuld van iemand 
voor wie de vereniging aansprakelijk is.  
 
Werken, leveringen en diensten 
Artikel 23 
Bij opdrachtverlening van werken/leveringen en diensten in de haven en/of ten dienste van de 
vereniging, die naar verwachting meer dan € 10.000,00 bedragen, is het bestuur verplicht tijdig bij 
meerdere beoogde aannemers een gespecificeerde offerte aan te vragen. 
Besluitvorming over de gunning van de opdracht vindt in principe plaats tijdens de 
bestuursvergadering. 
 
Artikel 24 
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Bij opdrachtverlening van werken/leveringen en diensten is het bestuur verplicht bij en in de te sluiten 
schriftelijke overeenkomst een boeteclausule op te nemen betreffende overschrijding van de 
overeengekomen uitvoeringsdatum en opleveringsdatum van het werk. 
 
Artikel 25 
Voor het verrichten van meerwerk bij de uitvoering van aangenomen werkzaamheden in de haven 
en/of ten dienste van de vereniging is steeds vooraf een schriftelijke opdracht vereist, ondertekend 
door 3 bestuursleden. 
 
Lidmaatschapsgelden 
Artikel 26 
De contributie wordt bij wijziging op voorstel van het bestuur vastgesteld in de algemene 
ledenvergadering. 
 
Wedstrijdbepalingen 
Artikel 27 
De prijzen worden voor elke wedstrijd door het bestuur vastgesteld. Het bestuur kan een inleggeld 
van de deelnemers vragen. 
 
Artikel 28 
Elke deelnemer aan een wedstrijd is gehouden slechts met één hengel, hetzij een werphengel, hetzij 
een gewone hengel, te vissen. Er mogen slechts aan elke hengel maximaal 3 haakjes bevestigd zijn. 
 
Artikel 29 
De wedstrijd vangt aan en eindigt op fluitsignaal van de wedstrijdleider. De duur van de wedstrijd 
wordt vooraf door het bestuur vastgesteld. Voor de aanvang van de wedstrijd wordt door de 
deelnemers geloot om de in te nemen plaatsen aan het viswater. De leden zijn gehouden om 
gedurende de wedstrijd op de bij loting aangewezen plaats te blijven vissen. 
 
Artikel 30 
Het is toegestaan tijdens de wedstrijd 1 beaasde onderlijn als reserve gereed te leggen. 
 
Artikel 31 
Het aas wordt binnen de wettelijke regelgeving door de wedstrijdleiding bepaald. 
 
Artikel 32 
De maten van de vissoorten zijn conform de daarvoor vastgestelde wettelijke bepalingen.  

 
Artikel 33 
Alleen vis gevangen aan de eigen uitrusting telt mee. Vis die is aangehaakt aan afgeworpen en weer 
opgeviste lijnen evenals aangehaakte dode vis telt niet mee. 
 
Wanneer een vis door 2 of meerdere deelnemers in de bek is aangehaakt telt voor ieder van de 
betrokken deelnemers deze vis volledig mee in de puntentelling. 
Bij het eindsignaal moet elke deelnemer zijn lijn onmiddellijk uit het water halen. De op dat ogenblik 
aangehaakte vis telt mee voor de puntentelling. 
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Artikel 34 
Vis dient na vangst direct ter meting aan de controleur (een bestuurslid of wedstrijdcommissaris) te 
worden aangeboden. De controleur meet de gevangen vis met behulp van een door de vereniging 
verstrekte meetlat. De aldus vastgestelde lengte van de vis wordt afgerond op hele centimeters naar 
beneden. Voorbeeld: 20,6 wordt 20 centimeter. 
De controleur schrijft de lengte van de gevangen vis op de deelnemerskaart. De deelnemer dient er 
zelf op toe te zien dat zowel de meting als de notering van de lengte op de deelnemerskaart juist 
gebeurt. 
 
Artikel 35 
Per gevangen vis krijgt men 1 punt per volle centimeter lengte. Voor gevangen vis korter dan 10 
centimeter krijgt men geen waardering. 
 
Artikel 36 
Wanneer twee of meerdere deelnemers een gelijk aantal wedstrijdcentimeters behalen is de volgorde 
als volgt: 
1. Het aantal gevangen vissen; 
2. Het lot. 
 
Artikel 37 
Gevangen vis wordt na meting op correcte wijze terug gezet in het water. Indien de deelnemer de 
gevangen vis wil behouden moet dit bij meting kenbaar worden gemaakt aan de controleur. 
Direct na meting wordt deze vis onder toezicht van de controleur gedood. 
 
Artikel 38 
De deelnemer dient gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen dat geen verminking 
ontstaat. Beschadigde vis wordt niet gewaardeerd. Op het aanbieden van dode en / of verminkte vis 
volgt diskwalificatie. 
 
Artikel 39 
Het vissen met een wegdrijvende dobber is verboden. 
 
Artikel 40 
Alle wedstrijden, met uitzondering van de wildwedstrijd, waaraan wordt deelgenomen kunnen voor de 
deelnemer / deelneemster wedstrijdpunten opleveren. De deelnemer / deelneemster die mee wil 
dingen naar het Clubkampioenschap dient aan minimaal 6 van de 8 te houden wedstrijden deel te 
nemen. De deelnemer / deelneemster die over de 6 deelgenomen wedstrijden het minste aantal 
wedstrijdpunten heeft behaald wordt de Clubkampioen. Dit is zowel voor de heren, dames en 
junioren. Wordt aan alle 8 wedstrijden deel genomen dan tellen uiteraard de 6 wedstrijden mee met 
het beste resultaat. 
Wanneer bij de eindstand door meerdere deelnemers / deelneemsters een gelijk aantal 
wedstrijdpunten zijn behaald, worden de volgende regels gehanteerd om kampioen te worden. 
Allereerst het hoogste aantal wedstrijdcentimeters (punten), vervolgens bij nog een gelijke stand het 
aantal gevangen vissen en tenslotte het lot. 
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Degene die het hoogste aantal punten op een wedstrijd heeft behaald wordt geklasseerd met 
nummer 1 en krijgt voor het eindklassement 1 punt. Degene die daar op volgt 2 punten, enz. Zij die 
geen punten op een wedstrijd hebben behaald krijgen het aantal punten voor het eindklassement dat 
volgt op degene die het laagst werd geklasseerd. Zij die niet deelnemen aan een wedstrijd krijgen het 
aantal punten voor het eindklassement dat volgt op degene die het laagst werd geklasseerd plus 10 
punten extra. Bij het behalen van een gelijk aantal centimeters op een wedstrijd geldt wederom de 
volgende puntentelling: de meeste centimeters (punten), het aantal gevangen vissen en het lot. 
 
Artikel 41 
Leden van de vereniging die deelnemen aan internationale wedstrijden of Deltaconcoursen zijn 
verplicht bij deze wedstrijden / concoursen te vissen voor de vereniging; 
Zij die dit weigeren worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijden voor de vereniging. 
 
Artikel 42 
Jeugdleden die voor de eerste wedstrijd van het seizoen de 15-jarige leeftijd hebben bereikt worden 
gewoon lid. 
Jeugdleden die na de eerste wedstrijd van het seizoen 15 jaar worden blijven de rest van het seizoen 
jeugdlid. 
 
Regeling Bescherming Persoonsgegevens 
Artikel 43 
Door lid te zijn van de vereniging wordt akkoord gegaan met het vastleggen van de 
persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, bij het secretariaat van de vereniging ten 
behoeve van alle administratieve handelingen in relatie tot het lidmaatschap. Persoonsgegevens 
zullen niet worden verstrekt aan andere instanties tenzij door het betreffende lid via het 
secretariaat van de vereniging hiervoor toestemming is verleend. Verdere bepalingen zijn 
opgenomen in het document “Privacybeleid” op de website van de vereniging, 
www.dezandkreek.com.  
 
Slotbepalingen 

 In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het 
bestuur. 

 Alle geïnteresseerden ontvangen op eerste verzoek uit handen van de secretaris een exemplaar 
van de statuten en van dit reglement, als elektronische kopie per e-mail. Papieren exemplaren 
worden op eerste verzoek ter beschikking gesteld tegen een door het bestuur vast te stellen 
vergoeding.  

 
 
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van "De Zandkreek" op 9 februari 1968, tussentijds 
gewijzigd in de algemene ledenvergadering d.d. 13 december 2013 en laatst gewijzigd in de 
algemene ledenvergadering van 16 november 2018 
 
Het bestuur van de vereniging. 
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