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Statuten en huishoudelijk reglement HengelSportVereniging Gorinchem 

Inhoudsopgave: 
 
Algemene regels en voorwaarden. 
 
De statuten 

De laatste statutenwijzigingen is gepasseerd voor notaris Mr. A.Z. Snoek, notaris te 
Gorinchem.  Akte in minuut verleden te Gorinchem op 22 januari 1993. Rep.nr: 8555. 
 Dos.nr: eo16482/O/e 29-7. Uitgegeven voor afschrift. 

 
De inhoud en strekking van de statuten is niet gewijzigd. Een aantal regels is echter verouderd en 
daardoor niet meer van toepassing. Deze worden in een aparte bijlage vermeld. 
 
 
Het huishoudelijk regelement 
 
Dit omvat twee gedeelten: 
1. Het algemeen huishoudelijk reglement (AHR), dat voor elk lid geldt 
2. Een bijzonder huishoudelijk reglement (BHR), omvattende het steigerreglement, dat naast 

het AHR mede van toepassing is voor de leden die een overeenkomst met de vereniging zijn 
aangegaan: 
a. Voor de huur van een ligplaats ten behoeve van een vaartuig aan een steiger van de 

vereniging of in water dat de vereniging in huur heeft. 
b. Voor gebruikmaking van terrein t.b.v. de winterberging van een vaartuig en/of 

eventuele toebehoren 
c. Voor het op andere wijze gebruiken van de faciliteiten van de vereniging t.b.v. een 

vaartuig of toebehoren. 
 
 
Algemene regels en voorwaarden 
 
De vorige versies van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn komen te vervallen met de 
vaststelling door de Algemene Leden Vergadering (ALV) van deze nieuwe gewijzigde uitgave (2017). 
Alle leden worden geacht aan deze statuten en dit huishoudelijk reglement te zijn gebonden en deze 
in goede trouw na te komen. 
Elk nieuw lid wordt gewezen op het bestaan van de statuten en huishoudelijk reglement, waarna 
men na kennisneming deze dient te accepteren om lid te kunnen zijn. Indien gewenst kan men op 
verzoek eenmaal een schriftelijk exemplaar ontvangen. 
Een beroep van een lid op het ontbreken van kennis omtrent de van toepassing verklaarde inhoud en 
de artikelen is bij voorbaat niet ontvankelijk. 
Wanneer in de artikelen van het huishoudelijk reglement kortheidshalve sprake is van “de HSV” is 
bedoeld de hengelsportvereniging  “Gorinchem”, zoals omschreven in de statuten. 
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STATUTEN   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam en zetel. 
 
Artikel 1. 
1. De vereniging draag de naam: “Hengelsportvereniging Gorinchem” 
2. Zij is gevestigd te Gorinchem 
 
Doel 
 
Artikel 2. 
De vereniging heeft ten doel: 
a. het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie; 
b. het beschermen en verbeteren van de visstand; 
c. het beschermen en verbeteren van de belangen van de sportvissers en in het bijzonder van 

de bij de vereniging aangesloten leden, alles in de ruimste zin 
 
 
Duur 
 
Artikel 3. 
De vereniging is opgericht op één januari negentienhonderdzevenenvijftig. 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
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 Leden en begunstigers 
 
Artikel 4. 
1. De leden zijn gewone leden, ereleden, leden van verdienste en jeugdleden. Voorts kent de 

vereniging begunstigers. 
2. Gewoon lid is degene die als lid is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5. 
3. Ereleden en Leden van Verdienste zijn degenen die door de algemene vergadering met 

algemene stemmen als zodanig worden benoemd, op grond van de omstandigheid dat zij 
zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt. Leden van verdienste 
hebben alle uit artikel 7 voortvloeiende rechten en verplichtingen; ereleden hebben dit 
eveneens. Ereleden en Leden van Verdienste betalen geen contributie indien geen gebruik 
gemaakt wordt van een oude regeling. 

4. Jeugdleden zijn personen, die de leeftijd van acht jaar hebben bereikt en die van 17 jaar nog 
niet hebben overschreden.  

5. Begunstiger is hij, die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en door het bestuur is 
toegelaten. Hij steunt de vereniging met een jaarlijkse financiële bijdrage, waarvan het 
minimum wordt vastgesteld op de algemene vergadering. 

 
Artikel 5. 
1. Degene die lid wil worden, geeft zich volgens de in het huishoudelijk reglement beschreven 

procedure op. Minimaal één bestuurslid dient deze gegevens te beheren. Voor minderjarigen 
dient van de toestemming  door ouders of voogd te blijken. 

2. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al dan niet als lid wordt toegelaten. 
3. De secretaris geeft van een beslissing tot het niet toelaten onverwijld schriftelijk kennis aan 

de kandidaat. 
4. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij binnen veertien dagen na 

ontvangst van de kennisgeving beroep doen op de algemene vergadering. Het beroep dient 
schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt besloten op de 
eerstvolgende algemene vergadering. 

 
Einde van het lidmaatschap 
 
Artikel 6 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door overlijden; 
 b. door schriftelijke opzegging door het lid bij de secretaris. Dit kan geschieden te allen  

tijden en zonder inachtneming van een opzegtermijn. Hiermee vervalt niet de 
financiële verplichting welke reeds aangegaan is. 

c. door ontzetting. Dit kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer een 
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of 
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging namens de vereniging en de 
ontzetting door de algemene vergadering. Hem staat geen beroep open als hierna is bedoeld. 

3. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot opzegging of ontzetting is genomen, wordt ten 
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Hem staat 
binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene vergadering 
open. Het beroep dient schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend. 

4. Tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep behandeld kan worden op de 
eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene vergadering, roept het bestuur 
binnen vier weken na ontvangst van het beroep een algemene vergadering bijeen te 
behandeling van het beroep. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zich tijdens 
de behandeling van het beroep op de algemene vergadering te verdedigen. 
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5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst en heeft 
hij geen stemrecht. 

6. Bescheiden zoals vergunningen, identiteitskaarten en dergelijke blijven te allen tijde 
eigendom van de vereniging. 

 
 
Rechten en verplichtingen 
 
Artikel 7. 
1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden het 

recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de 
vereniging gebruik te maken. 

 Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig de bestaande of nog te maken reglementen, 
besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden, als door het bestuur zijn of 
zullen worden vastgesteld. 

 Bovendien hebben de leden het recht deel te nemen aan eventueel door de vereniging 
georganiseerde wedstrijden. 

2. Ereleden worden tijdig via de agenda geïnformeerd over de te houden 
bestuursvergaderingen. Zij hebben het recht deze bij te wonen. Zij hebben echter geen 
stemrecht. 

3. Het hengelrecht van de jeugdleden kan bij besluit van de ledenvergadering worden beperkt. 
4. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door 

de algemene vergadering. Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang 
van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt. 

5. De leden deelnemers kunnen niet door opzegging de toepasselijkheid van een besluit tot 
verzwaring van de financiële verplichtingen te hunnen opzichte uitsluiten. (Indien dus 
bijvoorbeeld een boete wordt uitgedeeld, wordt deze niet door opzegging ongedaan 
gemaakt). 

6. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is beëindigd of die zijn 
geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing plaatsvindt, de 
contributie voor dit gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

7. Alle op de invordering van gelden vallende kosten komen voor rekening van de betrokkene. 
De invordering van gelden met buitengewone middelen geschiedt krachtens bestuursbesluit. 

 
Geldmiddelen en verenigingsjaar 
 
Artikel 8. 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. contributies van de leden welke jaarlijks door de algemene vergadering worden 
vastgesteld. 

 b. bijdragen van de begunstigers; 
 c. inkomsten uit eigen vermogen; 
 d inschrijfgelden welke jaarlijks door de algemene vergadering worden vastgesteld; 
 f. schenkingen en makingen; 
 g. toevallige baten. 
 h. liggelden en kosten voor berging of anderszins gebruik van materiaal van de  
  vereniging, welke ten alle tijden via de steigercommissie gaan. 
2. Het verenigingsjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met éénendertig 

december van ieder jaar. 
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Bestuur. 
 
Artikel 9. 
Na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is het bestuur bevoegd in naam van de  
leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan. 
 
Artikel 10. 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld 

door de algemene vergadering. Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als 
bestuursleden. Ten minste drie bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. De voorzitter, die 
in functie wordt benoemd, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 

 De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene 
vergadering. 

2. Jaarlijks treedt ten minste één bestuurslid af, volgens een door  het bestuur op te maken 
rooster. Het bestuur kan besluiten dat meer dan één bestuurslid jaarlijks aftreedt. 
Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. 

3. Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en 
nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorgangers in. De algemene 
vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen. 

4. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een 
ontslag, eindigt door verloop van die termijn. 

5. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als 
bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het 
bestuurslidmaatschap. 

6. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen, doch blijft in functie, totdat in de 
vacature is voorzien. 

7. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene ledenvergadering 
gehouden ter vervulling daarvan. Tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot 
de eerstvolgende algemene vergadering. 

 
Artikel 11. 
1. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich uitvoering van zijn taak 

doen bijstaan door adviseurs of commissies, welke door het bestuur aan de algemeen 
vergadering bekend gemaakt. 

2. De adviseurs en/of de samenstelling van de commissies worden door het bestuur aan de 
algemene vergadering bekend gemaakt. 

 
Vertegenwoordiging 
 
Artikel 12. 
1. Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging. Het bestuur of twee leden van het 

dagelijks bestuur gezamenlijk vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. De 
bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gevolmachtigde doen 
vertegenwoordigen. 

2. Voor het beschikken over bank en girosaldi is slechts de handtekening van de 
penningmeester vereist. 

3. Voor het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren of 
verhuren van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich 
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als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, en in het algemeen voor 
handelingen, welke een bedrag of waar de (jaarlijks door de algemene vergadering vast te 
stellen) te boven gaan, behoeft het bestuur de machtiging van de algemene vergadering. 

4. Het bestuur draagt er zorg voor, dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid hebbende 
bestuursleden in het openbaar verenigingenregister, gehouden door de kamer van 
Koophandel en Fabrieken, binnen welker rechtsgebied de vereniging haar woonplaats heeft, 
de naam, de voornamen en de woonplaats van de nieuw benoemde bestuursleden en zijn of 
haar functie binnen het bestuur worden ingeschreven. 

 
Algemene vergaderingen 
 
Artikel 13 
1. Tenminste eenmaal per jaar  wordt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar 

een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering). 
 De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk 

verlengen. 
2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter  of 

van het bestuur of op verzoek blijkens een aangetekend schrijven van tenminste tien leden 
dan wel zoveel minder als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemming in 
een algemene vergadering uit te brengen. 

3. Ieder lid en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger en iedere begunstiger heeft toegang tot de 
algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te 
doen. 

 
Agenda voor de algemene vergadering 
 
Artikel 14. 
1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten: 
 a. verkiezing van bestuursleden; 
 b. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar; 
 c. rekening en verantwoording door het bestuur over het bestuur, zoals in het  
  afgelopen verenigingsjaar gevoerd; 

d. verslag van de bevindingen van de kascommissie over het door de penningmeester 
gevoerde beleid over het afgelopen verenigingsjaar; 

 e. begroting voor het lopende verenigingsjaar; 
 f. benoeming kascommissie voor het lopende verenigingsjaar. 
2. De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld, met 

inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald. 
3. Op verzoek blijkens aangetekend schrijven van tenminste tien leden, of zoveel minder als 

tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemming in een algemene vergadering uit 
te brengen, is het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits 
zodanig verzoek wordt ontvangen ten minste tien dagen voor de algemene vergadering, de 
dag van ontvangst en van de vergadering niet meegerekend. 

 
Oproeping ter algemene vergadering 
 
Artikel 15. 
1. Algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel 

van een schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden wordt toegezonden tenminste zeven 
dagen tevoren, de dag van oproeping en vergadering niet meegerekend. Voor een voorstel 
tot statutenwijziging of ontbinding is deze termijn ten minste veertien dagen. 
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2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering, 
alsmede de agenda. 

3. Indien aan een verzoek, als bedoeld in artikel 13, lid 2, binnen veertien dagen geen gevolg 
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, als is 
bepaald in lid 1 van dit artikel 15. 

4. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen te roepen op de wijze als in het 
vorige lid is bedoeld, kunnen zij de vergadering bijeen roepen bij advertentie in een 
plaatselijk veel gelezen krant of via een aankondiging op de website of ander medium en in 
het clubhuis, welke minimaal één maand vooraf aan de ledenvergadering dient te 
geschieden. 

 
 
Besluitvorming in de algemene vergadering 
 
Artikel 16. 
1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij de volstrekte meerderheid 

van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco 
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

2. Ieder lid heeft een stem. 
3. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de 

algemene vergadering anders besluit. 
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over 

personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming 
plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij deze 
tweede stemming de stemmen staken dan beslist het lot. 

 
Statutenwijziging 
 
Artikel 17. 
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen 

met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. In deze 
vergadering moet ten minste de helft van de leden aanwezig zijn. 

2. Indien in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet de 
helft van de leden aanwezig is, dan mag de stemming gehouden worden onder de aanwezige 
leden. Het bestuur draagt zorg dat de overige leden via de website of andere medium 
worden geïnformeerd. Leden hebben na deze aankondiging nog dertig dagen de tijd om hun 
bezwaar kenbaar te maken aan het bestuur. Het bestuur zal met deze persoon of personen in 
contact treden. Indien men geen overeenstemming bereikt, zal in de volgende algemene 
ledenvergadering opnieuw een stemming worden gehouden. Alhier wordt het bezwaar 
genoemd en opnieuw gestemd, waarna éénzelfde of overeenkomstig argument niet opnieuw 
aangevoerd mag worden. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging 
rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de 
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Tot de stemming blijven de oorspronkelijke 
statuten ongewijzigd. 

3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag nadat hiervan een 
notariële akte is verleden. 

 
Ontbinding en vereffening 
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Artikel 18. 
1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien op een algemene 

ledenvergadering tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigden leden der 
vereniging zich daarvoor verklaren. In deze vergadering moet ten minste de helft van de 
leden aanwezig zijn. 

2. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten 
minste tien dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van 
twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige 
leden. 

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet 
worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te 
ontbinden. 

4. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij 
zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening 
door het bestuur. 

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te 
bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging zullen 
overeenstemmen. 

6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 
reglementen zoveel mogelijk van kracht. 

7. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden 
 toegevoegd de woorden “in vereffening”. 
 
Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 19. 
1a. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft, voor zover 

nodig, nadere regels omtrent het lidmaatschap, de introductie, het vaststellen der 
contributie en inschrijfgelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze 
van uitoefening van het stemrecht, de wijze van benoeming van bestuursleden en 
commissieleden. 

1b. Het huishoudelijk reglement voorziet eveneens in aanvullingen ter verduidelijking van de 
statuten of ter aanvulling van de statuten, daar waar dit nodig is. 

2. De statuten kunnen slechts overeenkomstig het in artikel 17 lid 1,2 en 3 bepaalde worden 
gewijzigd. Het huishoudelijk reglement kan daarentegen met tweederde meerderheid van 
stemmen in een algemene ledenvergadering gewijzigd worden. 

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd 
zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de 
statuten worden toegestaan. 

 
De comparant is mij, notaris, bekend. Waarvan akte, in minuut is verleden te Gorinchem, op de 
datum in het hoofd dezer akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard 
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs 
te stellen. 
Vervolgens is deze akte na de beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend 
om tien uur en zes minuten. 
 
(Was getekend):  W.F. Baks 
(Was getekend): A.Z. Snoek 
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Lidmaatschap 
 
Artikel 1. 
a. De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt op door het bestuur verstrekte formulieren 

waarop naam, voornamen, geboortedatum, beroep, huisadres, postcode, woonplaats en 
telefoonnummer volledig moeten worden vermeld. De formulieren kunnen zowel in folio als 
digitaal aangeleverd worden. 

b. Het bestuur kan voor de verschillende categorieën van leden, aangepaste 
aanmeldingsformulieren verstrekken.  

 
Artikel 2. 
Toetreding tot de vereniging kan ten alle tijden geschieden. Het bestuur beslist over de toelating. 
Bij niet toelaten krijgt de betrokkene hiervan schriftelijk bericht. 
 
Artikel 3. 
Zij, die als lid worden aangenomen, zijn de contributie voor het lopende jaar verschuldigd. Deze 
contributie omvat een deel voor de vereniging en kan een deel voor de overkoepelende organisatie 
en de kosten van de te verstrekken vergunningen en ander drukwerk bevatten 
 
Artikel 4. 
Het lidmaatschap gaat pas in als de contributie en de inschrijvingskosten zijn voldaan Het lid 

ontvangt na het ingaan van het lidmaatschap de bescheiden die voor het jaar van het 
lidmaatschap gelden: 

- De vispas (aanvankelijk ontvangt men eerst een VBL) 
- indien nodig,  de vergunningen van de vereniging 
- indien nodig, de vergunningen van de overkoepelende organisatie 
 
Het clubblad van HSV Gorinchem wordt niet meer geproduceerd. Alle informatie is te vinden op de 
website en andere sociale media. Bijzondere aankondigingen zullen in de lokale krant of ander  
gangbaar medium geplaatst worden. 
 
Artikel 5. 
Jeugdleden van 0 tot en met 13 jaar zijn aspiranten. Jeugdleden van 14 tot en met 17 jaar zijn 
junioren. Zowel de jeugdleden aspiranten tot 14 jaar als wel de jeugdleden junioren betalen een  
gereduceerde contributie.   
Ondanks dat men tot 14 jaar vaak onder toezicht vist, wordt ieder geacht de Statuten en 
Huishoudelijk Regelement na te leven. Jeugdleden hebben dezelfde rechten en plichten als de  
gewone leden, met uitzondering van het kiesrecht. 
 
Artikel 6. 
(Vervallen) 
 
Artikel 7. 
De Algemene Vergadering kan behalve voor de jeugdleden tevens een gereduceerde contributie 
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 vaststellen voor: 
- Het lidmaatschap van echtgenoten/partners van leden 
- Voor leden die op 1 januari de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. 
- Voor leden die geen gebruik maken van de vispas 

 
 
 
 
 
Beëindiging van het lidmaatschap 
 
Artikel 8. 
Bij de opzegging volgens artikel 6 lid b van de statuten (= opzegging) dient het lid eventuele 
schulden, ook de contributie over het lopende kalenderjaar waarin de opzegging plaats vindt, te 
hebben voldaan. 
Blijft de betaling hiervan uit, dan kan pas weer sprake zijn van een naderhand hernieuwd toetreden 
als lid van de vereniging, of als lid van een andere hengelsportvereniging die is aangesloten bij de 
gemeenschappelijk overkoepelende hengelsportorganisatie, wanneer de schuld is gedelgd. 
 
Artikel 9. 
De schriftelijke opzegging volgens artikel 6 lid c  van de Statuten (=tijdelijke uitsluiting door het 
bestuur) kan van toepassing zijn wanneer een lid: 

a. Naar het oordeel van het bestuur de vereniging op enigerlei wijze benadeelt, maar ontzetting 
volgens artikel 6 lid d van de Statuten niet de meest aangewezen of doeltreffende maatregel 
wordt geacht. 

b. Wanneer het niet mogelijk is een lid aan te spreken op zijn minimale persoonlijke 
verplichtingen t.o.v. het lidmaatschap, bijvoorbeeld als een lid onder curatele is gesteld. 
 

De opzegging geschiedt schriftelijk en uiterlijk 3 maanden voor het 
einde van het boekjaar (dus voor 1 oktober), dit in verband met het 
verstrekken van de Vispas 

 
 Indien niet tijdig wordt opgezegd, is het lid betalingsplichtig en dient de contributie, 

eventuele liggelden, portokosten of andersoortige kosten in verband met het daarvoor 
geldende lidmaatschap of aangegane verplichtingen voldaan te worden. 

  
Artikel 10. 

a. Van de ontzetting (royement) volgens artikel 6 lid d van de Statuten wordt het betrokken lid 
per aangetekend schrijven in kennis gesteld. Het voorstel tot ontzetting kan uitgaan van 
bestuur of worden ingediend door 25 stemgerechtigde leden ter behandeling in de 
Algemene Vergadering. 

 
Artikel 11. 

a. Een lid dat hangende een procedure tot ontzetting is geschorst, heeft geen stemrecht en kan 
niet deelnemen aan activiteiten van de vereniging of van haar overkoepelende organisaties, 
behoudens het recht op persoonlijke aanwezigheid ter verdediging tijdens de Algemene 
Vergadering waar de ontzetting aan de orde wordt gesteld. 

b. Het betreden van terreinen van de vereniging is het geschorste lid niet toegestaan dan alleen 
op uitnodiging van het bestuur ter behandeling van de ontzettingsprocedure, of – eveneens 
na toestemming van het bestuur – voor de verzorging en onderhoud van eigendommen van 
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het lid, dan wel in het geval het lid een beroep kan doen op verplichtingen volgens het 
Bijzonder Huishoudelijk Reglement (Steigerreglement) 

c. De algemene vergadering kan bij het besluit tot de ontzetting een tijdstip bepalen, waarop 
toetreding voor het geroyeerde lid weer mogelijk is. 

d. (vervallen) 
e. Wanneer een persoon door de Algemene Vergadering uit het lidmaatschap is ontzet, dienen 

alle bescheiden van de vereniging te worden ingeleverd, of aangetekend aan hen te worden 
toegezonden. 

f. Ook bij opzegging van een lidmaatschap kan het bestuur beslissen dat bescheidenheden van 
de vereniging worden ingeleverd of aangetekend worden toegezonden. 

g. (vervallen) 
 
Artikel 12. 
Bestuursleden kunnen, op voorstel van het bestuur of van leden, door een daartoe opzettelijk 
bijeengeroepen Algemene Vergadering uit hun functie worden ontzet. Dit geschiedt niet, 
alvorens zij in de gelegenheid zijn gesteld zich te verantwoorden. Bestuursleden, die handelen in 
strijd met de Statuten, reglementen of belangen van de vereniging, kunnen door het bestuur, in 
afwachting van de beslissing omtrent hun ontzetting, zoals bepaald in de vorige alinea van dit 
artikel, worden geschorst. 
 
 
Geldmiddelen. 
 
Artikel 13. 
a. De geldmiddelen worden door de penningmeester ontvangen en beheerd. Hij/zij is voor dit 

beheer persoonlijk aansprakelijk. 
b. Voor het zelfstandig beschikken van de penningmeester over de banktegoeden van de 

vereniging is de voorafgaande goedkeuring vereist van meerdere andere leden van het 
dagelijks bestuur. 

 
Artikel 14. 
a. Het entreegeld, dat van de toetredende leden wordt geheven, wordt evenals het bedrag 

voor de contributie in een Algemene Vergadering voor het volgend jaar vastgesteld. 
Aspirant-leden betalen geen entreegeld. 

b. De betaling van de contributie vastgesteld volgens artikel 8a van de Statuten moet uiterlijk 
op de laatste dag voor aanvang van het verenigingsjaar waarvoor deze betaling geldt, 
hebben plaats gevonden. 

c. Een lid kan bij het bestuur het verzoek doen een lidmaatschapskaart te ontvangen. 
d. De portokosten en administratiekosten voor eventuele toezending van 

verenigingsbescheiden zullen worden doorberekend aan het (nieuwe) lid. 
e. Bij achterwege blijven van de tijdige betaling van de verschuldigde contributie ontvangt het 

lid nog eenmaal een aanmaning, waarvoor kosten in rekening worden gebracht. Vindt dan 
nog geen voldoening van het verschuldigde bedrag plaats dan kan het lidmaatschap volgens 
artikel 6, sub 1c, van de Statuten worden beëindigd. 

 
Artikel 15. 
De penningmeester is verplicht zodra zijn kasmiddelen meer dan € 1000,- bedragen, het meerdere te 
deponeren op een door het bestuur aan te wijzen bankrekening. Alleen in overleg van het bestuur 
kan hiervan worden afgeweken, hetgeen schriftelijk moet worden vastgelegd. 
 
Artikel 16. 
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De minimum bijdrage voor begunstigers wordt in de Algemene Vergadering voor het volgend jaar 
vastgesteld. Schenkingen kunnen alleen met goedvinden van het dagelijks bestuur worden aanvaard. 
 
Artikel 17. 

a. Terugstorting van gestorte contributiegelden en inschrijvingskosten/entreegelden vindt 
nimmer plaats, met uitzondering van eventueel vooruitbetaalde portokosten. 

b. Bestelde bescheiden, zoals bijvoorbeeld een vispas dienen te worden betaald en in ontvangst 
te worden genomen. 

 
 
 
Financiële controle 
 
Artikel 18. 
De controle over de financiën en over de administratie daarvan berust bij de kascommissie. De 
controle wordt jaarlijks uitgeoefend. 
 
Artikel 19. 
De kascommissie bestaat uit minimaal twee meerderjarige leden, die geen bestuurslid of familie van 
de penningmeester mogen zijn. Wel mag een bestuurslid als extra persoon toetreden en helpen bij 
de gehele controle. De gekozen leden bepalen echter de uitkomst. De leden van de 
kascontrolecommissie en een plaatsvervangend lid worden op de jaarvergadering gekozen voor de 
tijd van twee jaar. Jaarlijks treedt minimaal één van de commissieleden af. Aftredende leden mogen 
weer herkiesbaar gesteld worden. In tussentijdse vacatures wordt voorzien door de algemene 
vergadering. 
 
Artikel 20. 
De kascommissie is belast met de controle over het beheer van de penningmeester. De commissie is 
bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden, welke zij voor haar controle nodig heeft.  
Bij akkoord bevinding van de boeken worden deze door de commissie voor akkoord getekend. 
De kascommissie brengt, indien gewenst, haar verslag over de controle schriftelijk uit aan het 
bestuur. De penningmeester zal ten aller tijden in de eerstvolgende bestuursvergadering verslag 
uitbrengen. Het financiële verslag zal minimaal in de week voor de Algemene Vergadering op het 
clubhuis ter inzage liggen. Kopieën worden niet aan leden verstrekt en mogen eveneens niet door 
hen gemaakt worden. De kascommissie en/of een bestuurslid zal de bevindingen van de 
kascommissie aan de leden bekend maken. De voorzitter zal hierna de leden van de Algemene 
Vergadering verzoeken om de bevindingen over te nemen en goedkeuring te verlenen voor het 
verslag aan de penningmeester en zo aan het bestuur. 
 
Artikel 21. 
De leden van de kascommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van 
hun functie weten, zulks met uitzondering van mededelingen aan het bestuur en verantwoording 
tegenover de leden in de Algemene Vergadering 
 
Artikel 22. 
Het entreegeld, hetwelk alleen van de leden wordt geheven, wordt evenals het bedrag voor de 
contributie, in een Algemene Vergadering voor het volgend jaar vastgesteld. 
 
Vergaderingen 
 
Artikel 23. 
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Binnen de bestaande bepalingen is men, ongeacht het aantal aanwezige leden op de Algemene 
Vergadering, gerechtigd om besluiten te nemen. 
 
Artikel 24. 
Ieder lid heeft het recht, in overleg met het bestuur, voorstellen op de agenda voor de Algemene 
Vergadering in te  brengen. Deze voorstellen moeten echter tenminste 8 dagen voor de datum van 
de Algemene Vergadering bij het bestuur ingediend zijn. 
 
Artikel 25. 
Oproepingen voor een Algemene Vergadering worden tenminste 7 dagen voor de vergadering 
verzonden. Deze oproepen moeten de te behandelen punten bevatten. 
 
 
 
Artikel 26. 
De voorzitter is niet verplicht een lid over hetzelfde onderwerp meer dan twee keer het woord te 
geven, hetzij op uitdrukkelijk verlangen der vergadering. Hij kan een spreker het woord ontnemen, 
indien deze buiten de orde gaat. 
Hij is gerechtigd een lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verder bijwonen van de 
vergadering te ontzeggen. 
Hij kan de vergadering schorsen en na overleg met het bestuur verdagen. 
 
Artikel 27. 
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de noodzakelijkheid blijkt. Oproepingen voor de 
bestuursvergaderingen moeten ten minste drie keer 24 uur van te voren in het bezit van de 
bestuursleden zijn. 
 
Artikel 28. 
Drie bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen. De 
aanvragers zijn echter verplicht bij het in te dienen verzoek schriftelijk de te behandelen 
onderwerpen op te geven 
 
Artikel 29. 
Voor het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van ten 
minste drie leden van het bestuur vereist, tenzij het nemen van het besluit reeds eenmaal wegens 
onvoltalligheid der vergadering uitgesteld moest worden en de bestuursleden andermaal voor 
dezelfde zaak zijn bijeengeroepen. 
 
Artikel 30. 
In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het hele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door 
het dagelijks bestuur een besluit genomen. In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hiervan 
mededeling worden gedaan. 
 
Artikel 31. 
Voor verkiezingen kunnen, door ieder lid en/of het bestuur kandidaten worden gesteld. Stemmingen 
over personen worden met gebruikmaking van door de vereniging gewaarmerkte briefjes gehouden. 
 
Slotbepalingen. 
 
Artikel 32. 
Het is de leden verboden propaganda te maken voor politieke voorkeuren. Met politieke meningen 
dient voorzichtig omgegaan te worden. Indien een lid tijdens verenigingsverband op enige wijze 



DIT IS EEN CONCEPTVERSIE TER INZAGE -> STEMMING TER GOEDKEURING OP ALV 2017 ! 
 

aangeeft niet gediend te zijn van het onderwerp, is het verder door ieder lid verboden om op het 
onderwerp, of ieder verband met het onderwerp, door te gaan. 
 
Artikel 33. 
(Vervallen)  
 
Artikel 34. 
De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge van de wet, geen aansprakelijkheid 
voor ongevallen of letsel van welke aard ook aan één of meer leden of bestuursleden overkomen, of 
voor schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, verlies, beschadiging of op 
enige andere wijze. 
 
 
 
Artikel 35. 
Een lid is aansprakelijk voor de door hem of haar – en/of door zijn of haar verwanten en /of 
introducés – aan de eigendommen van de vereniging toegebrachte schade. In een verzekering tegen 
deze aansprakelijkheid dient een lid zelf te voorzien. 
 
 
Artikel 36. 
De vereniging vrijwaart de bestuursleden voor boete(s) welke kunnen voortvloeien uit opdrachten 
c.q. werkzaamheden t.b.v. de vereniging ingevolge de milieuwetgeving. 
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor boete(s) die aan individuele leden worden opgelegd 
als gevolg van milieuschade niet zijnde een opdracht uitgevoerd voor de vereniging. 
Er wordt vanzelfsprekend vanuit gegaan dat er zorgvuldig met milieu wordt omgegaan. 
 
Artikel 37. 
In geval dat dit Huishoudelijk Reglement niet in een regeling voorziet, beslist het bestuur. 
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Bijzonder Huishoudelijk Reglement 
 
(Steigercommissie) 
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Artikel 1. 
Met de invoering van dit reglement zijn vorige reglementen betreffende de huur van een ligplaats en 
winterberging buiten werking getreden. 
 
Artikel 2 
Uitsluitend leden van de HSV Gorinchem kunnen in aanmerking komen voor de mogelijkheid tot het 
huren van een plaats van een boot aan de botensteiger, voor de winterberging of op andere wijze. 
 
Ligplaats 
 
Artikel 3 
Onder een ligplaats wordt hier verstaan een gedeelte van door de HSV gehuurd water, dat is 
ingericht voor het vastleggen van een vaartuig. 
Ligplaatsen bevinden zich op de volgende locaties: 
1. Op het adres Paardenwater 1 bij het drijvend clubgebouw 
2. Op het adres Paardenwater 8 bij de Kaliwaal. 
 
Winterberging 
 
Artikel 4 
Onder winterberging wordt verstaan: 
Het op een locatie van de vereniging beschikbaar krijgen van een plaats gedurende de 
wintermaanden: 
a. Voor berging van een vaartuig op de vaste wal. Hierbij hoort het per seizoen één maal op de 

wal hijsen en naar de plaats van de opslag transporteren en het na afloop van de 
bergingsperiode weer naar de hijsinrichting transporteren en in het water brengen van het 
vaartuig. 

b.  De eigenaar van de boot is verantwoordelijk voor het verzekeren van het vaartuig. Een kopie 
van de verzekeringspolis hoeft niet meer ingeleverd te worden bij de Steigercommissie. 

c. Om de gelegenheid te hebben tot het uitvoeren van onderhoudswerk aan een vaartuig. Dit 
dient niet te geschieden alvorens goedkeuring van de Steigercommissie is verkregen en op 
een daarvoor aangewezen, dan wel goedgekeurde  plaats in een daarvoor vastgestelde 
periode. 

d. Voor het alleen tijdens de wintermaanden aan de steiger liggen van een vaartuig, wanneer 
hiervoor plaats is. 

 
Artikel 5 
a. In principe is bij huur van een ligplaats de combinatie met de winterberging inbegrepen 
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b. Bij plaatsgebrek voor winterberging maakt de Steigercommissie zonodig een rooster 
c. Bij voldoende plaats is ook op zichzelf staande winterberging mogelijk, tegen een vast te 

stellen vergoeding 
d. Na de winterberging moeten de boten uiterlijk half april, dan wel op de eerste mededeling 

van de steigercommissie van het terrein worden verwijderd. Zonder bericht of toestemming 
mogen er na de winterberging geen boten meer op de kant blijven liggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Risico en verplichte aanwezigheid 
 
Artikel 6 

Het vervoer en verblijf van het vaartuig en/of toebehoren op en bij het bergingsterrein is 
geheel voor eigen risico. Men is mede daarom verplicht, op de dag van ‘stalling’ wanneer zijn 
boot aan de beurt is, aanwezig te zijn om 08.00 uur ’s morgens   of  bij de dag van ter water 
lating om 18.00 uur ‘s avonds aanwezig te zijn en te blijven tot de laatste boot van die dag op 
haar plaats staat c.q. te water is gelaten en het materiaal is opgeruimd, of als op uitdrukkelijk 
verzoek van de botenbezitter, de aanwezige leidinggevende toestemming geeft om eerder te 
vertrekken. Men helpt – op aanwijzing van de leiding – met elkaars boten. 

 
Artikel 7 

Men dient voor het plaatsen van de boot op het terrein zelf zorg te dragen voor schragen, 
stophout enz. Voor zover de voorraad strekt kunnen schragen van de vereniging worden 
gehuurd. Schragen en ander bruikbaar materiaal dat wordt achtergelaten, kan door de 
vereniging worden verhuurd aan mede gebruikers van de winterberging. 

 
Het aanvragen 
 
Artikel 8 
a1. Een aanvraag voor een ligplaats dient schriftelijk bij de Steigercommissie te worden 

ingediend middels een in het clubhuis verkrijgbaar formulier, met opgaven van de 
afmetingen van het vaartuig en/of trailer en verdere bijzonderheden.  

a2. Indien een digitaal formulier of ander gangbaar medium beschikbaar is, geldt dit, na naar het 
juiste adres verzonden te hebben, ook als aanvraag.  

b. Indien er geen of geen geschikte ligplaats aan een steiger direct beschikbaar is, wordt de 
aanvraag geplaatst op een wachtlijst t.b.v. ligplaatsen, waarvoor een bedrag verschuldigd is 
jaarlijks te bepalen door de ALV. 

 
Bepalen afmetingen boten 
 
Artikel 9 

Voor de bepaling van het liggeld geldt dat de lengte en breedte van de boten worden 
gemeten over de grootste lengte en breedte, inclusief de bijboten in davits e.d. ongeacht hun 
stand, exclusief aangehangen roer en/of aangehangen voortstuwing. 

 
Artikel 10 
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Een verzoek om winterberging kan worden ingediend door middel van een formulier, dat 
verkrijgbaar wordt gesteld in het clubhuis, via de site of ander gangbaar medium van de HSV. 
Dit formulier moet volledig worden ingevuld; aanvragen met onjuist of onvolledig ingevulde 
formulieren worden niet verder in behandeling genomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwaarden voor de ingebruikneming ligplaats 
 
Artikel 11 

Een toegewezen ligplaats mag pas in gebruik worden genomen: 
a. Nadat de betaling van de van toepassing zijnde bedragen heeft plaats gevonden, indien deze 

betaling niet binnen de daarvoor gestelde termijn is voldaan kan de toewijzing van de 
ligplaats worden ingetrokken. 

b. Als de Steigercommissie en de boot en de staat van de boot waarin deze verkeert geschikt 
heeft gevonden. 

c. Niet met de opgegeven maten en type overeenkomende of in slechte staat verkerende 
vaartuig kunnen worden geweigerd.  

d. Als de boot op een duidelijke wijze en op één of meerdere plaatsen is voorzien van het 
nummer van de ligplaats, zodat dit nummer zowel vanaf de steiger als bij eventuele 
winterberging waarneembaar is. Bij gebruik van een dekzeil dat het nummer aan het oog 
onttrekt dient dit nummer ook op het dekzeil te worden aangebracht , zodanig dat dit tevens 
bij een eventuele winterberging zichtbaar is. 

e. Wanneer het lid zich heeft verzekerd tegen aansprakelijkheid overeenkomst (artikel  20 van 
dit BHR). Kopie van de polis moet ingeleverd worden bij uitgifte de ligplaats. Er wordt per 
jaar steekproefsgewijs gecontroleerd op de geldigheid van de verzekering, dit voor eigen 
veiligheid en die van de mede gebruiker van de steiger en winterberging. 

f. Er mogen in de zomerperiode geen boottrailers meer bijgestald worden op het terrein van de 
Kaliwaal, mits u gebruik maakt van de winterberging, mag de boottrailer, na toestemming 
van de steigercommissie, tijdens de winterberging op de Kaliwaal aanwezig zijn om uw boot 
erop te plaatsen. 
 

Vergoedingen en betalingen 
 
Artikel 12 

a. Bij toewijzing van een ligplaats is het liggeld voor het gehele kalenderjaar verschuldigd. 
Er kan een uitzondering gemaakt worden voor de laatste drie maanden van het jaar, exclusief 
de winterberging voor de rest van het jaar. 

b. Bij het beëindigen van het lidmaatschap van de HSV vervalt op dezelfde datum het recht op 
een ligplaats, er vindt geen restitutie van liggelden plaats. WORDT GEWIJZIGD 

c. Bij het opzeggen van een ligplaats dient men dit schriftelijk in te dienen bij de 
Steigercommissie.  

  
Artikel 13 
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 Reglementaire bijdrage. 
 Bij toewijzing van een ligplaats voor een boot tot 9 m2 een prijs van  € 50,00. Voor boten 

groter dan 9 m2 € 100,00 per ligplaats.  
Ingaande 28-03-2003, jaarlijks vast te stellen door de Algemene Leden Vergadering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 14. 

Eventueel te betalen vergoedingen dienen vooraf dan wel direct na schriftelijk mededeling 
van de vereniging e worden voldaan. Het niet tijdig voldoen van de vergoeding houdt in dat 
de vereniging de eigenaar sommeert de boot voor een bepaalde termijn van de steiger te 
verwijderen met betaling van de schulden. Wordt hieraan niet voldaan dank aan de 
vereniging na het verstrijken van de gestelde termijn het eigendom op een van te voren 
vastgestelde plaats opslaan. De eigenaar krijgt hierna weer een termijn de gelegenheid zijn 
schulden te voldoen en zijn eigendom te verwijderen. Wordt hieraan weer niet voldaan dan 
is de vereniging gerechtigd het eigendom  (na taxatie) te verkopen en de opbrengst na aftrek 
van de kosten en schulden te verrekenen met de eigenaar. In het geval eigendom na taxatie 
niet te verkopen is kan het vernietigd worden, dit dient op beeld vast gelegd te worden. 
In het laatste geval wijst de HSV verder elke verantwoordelijkheid voor daaruit 
voortvloeiende schade of verlies af. 
  

Artikel 15. 
Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie. Zij die nog gebruik maken 
van de oude regeling (vrijgesteld van huur voor een roeibootligplaats), mogen deze indien 
gewenst voortzetten. 

 
Vergoedingen –verplichte werkbeurten 
 
Artikel 16. 

Als ligplaatshouder is men verplicht tenminste 12 uur per jaar werkzaamheden ten behoeve 
van de vereniging te verrichten voor het onderhoud en de instandhouding van de 
gezamenlijke bezittingen en materialen. De 12 uren zijn verdeeld over enkele werkbeurten , 
men ontvangt voor een werkbeurt een schriftelijk of telefonische oproep. 
Bij verhindering dient men zonder uitstel contact op te nemen om een nieuwe afspraak te 
maken en de werkmeester daarvoor voldoende tijd en gelegenheid te geven nog iemand 
anders op te roepen. Men dient eenmalig een akkoordverklaring te tekenen waarmee men 
aangeeft de huisregels voor werkbeurten te kennen. 
 
Elk lid waarvan een ligplaats voor een boot is toegewezen ongeacht dit is op de locatie 
Paardenwater  1 (steiger bij de het clubhuis) of de locatie Paardenwater 8 (steiger bij de 
Kaliwaal) het terrein voor de winterberging, dient zich strikt aan dit reglement te houden.  
Indien men na te zijn opgeroepen voor een werkbeurt, hieraan zonder bericht geen gevolg 
geeft, kunnen door het bestuur de volgende maatregelen worden getroffen: 
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Een boete voor de niet gewerkte uren bedraagt € 80,00 per werkbeurt, met een maximum 
van twee werkbeurten. De te werken uren blijven onverkort gelden. 
Het opzeggen van het recht met een boot een ligplaats in te nemen of hiervoor 
winterberging te krijgen. 
Het bedrag van de boete wordt jaarlijks aangepast en vastgesteld door de Algemene Leden 
Vergadering. 
 

Artikel 17.  
Na ontvangst van de verschuldigde betalingen ontvangt men een sleutel van het toegangshek 
in bruikleen. Voor de sleutel dient een waarborgsom te worden betaald. Verloren sleutels 
worden vervangen tegen betaling van een vergoeding. Bij reglementaire opzegging van de 
ligplaats dient men de sleutel bij de steigercommissie te worden ingeleverd, waarna 
restitutie van de voor de sleutel betaalde waarborgsom plaats vindt.  
 

Artikel 18. 
De steiger en het terrein zijn uitsluitend toegankelijk voor de leden en hun huisgenoten en 
door de leden vergezelde introducés. Kinderen dienen onder toezicht te blijven. 

 
 
Verandering van boot of ligplaats. 
 
Artikel 19. 

a. Leden die reeds een ligplaats hebben, maar de voorkeur geven aan een andere ligplaats, 
kunnen hiervoor een nieuwe schriftelijke aanvraag indienen bij de Steigercommissie, met 
een duidelijke vermelding dat men reeds een ligplaats heeft, maar zo mogelijk wil 
veranderen. 

b. Het is verboden eigenmatig een andere ligplaats in te nemen dan die welke is toegewezen. 
c. Het is eveneens verboden de boot waarvoor de ligplaats is toegewezen te vervangen door 

een andere boot zonder dar hiervoor toestemming is verkregen van de Steigercommissie. 
d. De Steigercommissie kan in verband met aan de steiger uit te voeren werkzaamheden of om 

andere reden tijdelijk of permanent een andere ligplaats aanwijzen. 
e. Als een lid met een vaste ligplaats komt te overlijden is de ligplaats aan een familie lid 

overdraagbaar. Het desbetreffende familie lid moet wel lid zijn / worden van de HSV-
Gorinchem en vervolgens aan de voorwaarden gaan voldoen. 

 
Aansprakelijkheid 
 
Artikel 20. 

Bij het toewijzen van een ligplaats aan de steiger of voor winterberging dient men een lid in 
het bezit te zijn van een Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekering, die voldoende is ter 
dekking van eventuele aanspraken die door schade, samenhang met het hebben van een 
vaartuig bij de vereniging kan ontstaan. (zie art. 11. e  van het AHR). 
 

Artikel 21. 
Beschadigingen die toegebracht zijn aan eigendommen van de vereniging, dient men te 
melden. De kosten van het herstel kunnen op het lid dat deze heeft veroorzaakt worden 
verhaald. 
 

Artikel 22. 
Het is verboden voorzieningen aan de steiger te treffen zonder dat hiervoor toestemming is 
verkregen van de Steigercommissie. Dit geldt met name voor het boren van gaten en het 
bevestigen van hulpmaterialen. 
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Artikel 23. 

Het is verboden de steiger en het water te verontreinigen met olie en /of motorbrandstof, 
etensresten papier, plastic en elk ander afval. 
 

Artikel 24. 
Men is verplicht zijn/haar boot in drijvende en in goede staat te houden, een en ander ter 
beoordeling van de Steigercommissie. Eventueel onderhoud en/of 
schoonmaakwerkzaamheden aan boord op de ligplaats mogen geen schade of hinder 
opleveren van naburige vaartuigen. 
 

Artikel 25. 
In verband met de eigen veiligheid mogen er geen stroomdraden over de roosters gelegd 
worden. 
Het is verboden op of afstapjes aan de roosters te monteren. Na toestemming van de 
Steigercommissie kunnen deze hulpmiddelen aan de balken gemonteerd worden. 
 

Artikel 26. 
Het gebruik van elektrische verwarming is niet toegestaan.  
Het is verboden drinkwater te gebruiken om uw boot te wassen. 
 

 
Artikel 27. 

Vuilnis, alsmede afvalstoffen die vrijkomen bij werkzaamheden en resten van materialen 
dienen direct te worden opgeruimd. Het op het terrein storten van afval of achterlaten 
daarvan is niet toegestaan. 
 

Artikel 28. 
Bij het afsteken van  oude verflagen of teerlagen dient men een zeil onder zijn boot te leggen 
om het schraapsel op te vangen. Bij het opknappen van een boot dient men zelf de 
verfresten, afgewerkte olie, accu’s, batterijen, oliefilters, lappen folie of zeil met verf en 
slijpresten, gebruikte kwasten enz, op een milieuvriendelijke wijze af te voeren. 
Het terrein moet geheel ongerept blijven. Men dient te voorkomen dat afval door wind of 
regen kan worden verspreid. 
 

Artikel 29. 
Las en slijpwerkzaamheden zijn tijdens de winterberging niet toegestaan, tenzij dit gebeurt 
met toestemming van de Steigercommissie. 
 

Artikel 30. 
Onderhoud van boten te water schuren verven of lakken van pleziervaartuigen aan de 
buitenzijde, die in het water liggen is ten strengste verboden. Dit voorkoming van 
verontreiniging van het oppervlakte water en de waterbodem.  
 

 
Steigerregel in en uitvaren 
 
Artikel 31. 

Gezien de beperkte manoeuvreerruimte binnen het steigercomplex dienen hier 
binnenvarende boten voorrang te verlenen aan uitvarende boten. 
Zodra men weer op breder waterkomt gelden uiteraard weer de gewone regels voor het 
invaren en verlaten van havens en zijarmen. 
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Artikel 32. 

Het is verboden van de steiger af te vissen tenzij dit is georganiseerd door of namens het 
bestuur van de HSV. 

 
Gebruik aanmeren kade Kaliwaal 
 
Artikel 33. 
a. De kade aan de Kaliwaal mag door ieder lid van de vereniging gebruikt worden voor een boot 

waarvoor liggeld betaald wordt aan de vereniging. 
b. Behalve na toestemming van de steigercommissie mag de boot overdag niet langer dan vier 

uur onbemand aangemeerd liggen. 
c. Behalve na toestemming van de steigercommissie mag de boot maximaal één nacht 

onbemand aangemeerd liggen. 
d. Behalve na toestemming van de steigercommissie mag onder de kraan nimmer een 

onbemande boot liggen! 
e. Men dient indien mogelijk, desnoods handmatig, de boot die voornemens is ‘langer’ te 

blijven aan te sluiten op een aanwezige andere boot. 
f. In de week vooraf aan dat de boot met de winterberging de wal op gaat, mag gebruik 

gemaakt worden van de kade van de kaliwaal. 
 
 
Slotbepaling 
 
Artikel 34. 

Indien dit Bijzonder Huishoudelijk regelement niet in een regeling voorziet beslist het 
bestuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


