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Huishoudelijk reglement hengelaarsclub Sassenhein. 

 

Lidmaatschap. 

Artikel 1. 

a. Toetreding tot de vereniging vindt plaats in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 

en 7 van de statuten. 

Alle leden hebben naast en behoudens het in de statuten omschreven de volgende rechten: 

1) Toegang tot de Sassenhein – terreinen, zulks met bezoekers van de Sassenhein – 

terreinen. 

2) Het visrecht in de wateren van de vereniging met inachtneming van de door de wet 

en de vereniging gestelde voorwaarden. 

3) Het gratis gebruik van de boten, echter alleen ten dienste van het uitoefenen van de 

hengelsport. 

 

b. Beëindiging/opzeggen van het lidmaatschap kan in overeenstemming met het bepaalde in 

artikel 9 sub b van de Statuten, schriftelijk dan wel per email, met daarin de vermelding van 

naam,adres,woonplaats en lidnummer. 

 

Artikel 2. 

De drie leden die naast de vice-voorzitter en een ander bestuurslid zitting hebben in de Schorsing – 

en Ontzetting Commissie, zoals genoemd in artikel 11 lid d. van de statuten en hierna genoemd 

S.O.C., worden door de jaarvergadering benoemd. 

De verkiezing vindt plaats voor de tijd van drie jaar. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. 

In tussentijdse vacatures wordt op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voorzien. 

De werkzaamheden van de commissie worden nader omschreven in een afzonderlijk reglement, 

genoemd: “Reglement voor de S.O.C.” zijnde aanhangsel van het huishoudelijk reglement. 

Op dit reglement is artikel 25 van de statuten onverkort van kracht. 

 

Bestuur. 

Artikel 3. 

De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt verdeeld: 

a. De voorzitter is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen en Algemene 

Ledenvergaderingen. Hij doet dit op democratische wijze. Hij zorgt voor de naleving van de 

statuten en reglementen en tekent na goedkeuring de notulen van de 

bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen. Hij heeft als 

vertegenwoordiger van het bestuur toegang tot alle vergaderingen van door het bestuur 

en/of de Algemene Ledenvergadering benoemde commissies. Indien een commissie met een 

onderzoek naar het beleid van de voorzitter wordt belast, zal hem, indien de commissie dit 

wenst, geen toegang tot haar commissievergaderingen worden verleend, alvorens hij hiertoe 

door de commissie is opgeroepen. 

b. De vice-voorzitter treedt bij afwezigheid van de voorzitter op als diens plaatsvervanger. 

Mocht ook hij verhinderd zijn, dan wijst het bestuur uit zijn midden een lid aan dat tijdelijk 

de functie van voorzitter op zich neemt. Gedurende de tijd dat dit lid of de vice-voorzitter als 
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tijdelijke voorzitter fungeert, heeft hij dezelfde plichten en bevoegdheden als de eerste 

voorzitter. 

c. De secretaris voert de briefwisseling, houdt afschrift van alle uitgaande stukken en beheert 

het archief, het welk alle op de vereniging betrekking hebbende bescheiden moet bevatten. 

Hij houdt een naamlijst bij van alle leden en stelt de penningmeester zo spoedig mogelijk in 

kennis van de daarin ontstane veranderingen. In het jaarverslag stelt hij een verslag op van 

belangrijke gebeurtenissen en/of activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar. De 

leden moeten in staat worden gesteld van dit verslag voor de jaarvergadering voldoende 

kennis te kunnen nemen. 

d. De penningmeester houdt nauwkeurig aantekening van alle ontvangsten en uitgaven, met 

inachtneming van artikel 24 van de statuten. Hij stelt jaarlijks een financieel verslag op van 

het afgelopen verenigingsjaar en maakt zelf een begroting voor het daaropvolgende jaar. De 

leden moeten instaat worden gesteld van dit verslag en de begroting voor de jaarvergadering 

voldoende kennis te kunnen nemen. 

e. Hoogte van vergoedingen zoals genoemd in art. 14 e van de Statuten: 

• Vergader- en reiskosten van het bestuur. 

De hoogte van de reiskosten hangt samen met de maximaal onbelaste vergoeding per 

kilometer vastgesteld door de belastingdienst of de kosten van het openbaar vervoer. 

• Voor de kosten van het bestuur wordt een post in de begroting opgenomen. 

 

Artikel 4. 

In de jaarvergadering treden jaarlijks die bestuursleden af, welke hun termijn hebben volbracht. 

De afgetreden bestuursleden zijn direct herkiesbaar. 

 

Artikel 5. 

De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de vereniging, berustende bij 

afgetreden of volgens artikel 15 van de statuten geschorste bestuursleden, moeten omgaand doch in 

ieder geval binnen een week na schorsing of aftreden plaatshebben. 

 

Artikel 6.  

Het bestuur is bevoegd te allen tijde ter controle de openlegging van de boeken van de 

penningmeester en de secretaris te vorderen. 

 

Artikel 7. 

Een bestuurslid mag geen bestuursfunctie vervullen bij een andere hengelaarclub. 

 

Artikel 8. 

Een door een commissie als genoemd in artikel 13 en 14 lid c. van de statuten opgesteld reglement, 

beleidsplan of soortgelijk stuk, heeft de goedkeuring van het bestuur nodig. 

 

 

 

 

 



Pagina | 3  

 

Artikel 9. 

Bestuursleden en hiertoe aangestelde controleurs, hebben de bevoegdheid op de Sassenhein – 

terreinen aanwezige personen te controleren op het legitieme van hun aanwezigheid respectievelijk 

handelen. 

De bevoegdheden van de deze controleurs zijn bij afzonderlijk reglement vastgesteld. 

 

Vergaderingen. 

Artikel 10. 

Ieder lid heeft het recht, voorstellen met redenen omkleed op de agenda van de Algemene 

Ledenvergadering te brengen. 

De voorstellen moeten ten minste vier weken voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het 

secretariaat van de vereniging zijn ingediend en als blijk van instemming mede ondertekend zijn door 

tenminste 20 leden. 

 

Artikel 11. 

De voorzitter is gerechtigd een lid, dat de orde in de vergadering verstoort, het verder bijwonen van 

de vergadering te ontzeggen. 

 

Artikel 12. 

Voor  het nemen van een besluit in een bestuursvergadering wordt de tegenwoordigheid van 

tenminste de helft plus één van het totaal aantal bestuursleden vereist, tenzij het nemen van een 

besluit reeds eenmaal wegens het niet aanwezig zijn van de helft plus één van de bestuursleden van 

de vergadering uitgesteld  moest worden en de bestuursleden andermaal voor dezelfde zaak bijeen 

zijn geroepen. 

 

Artikel 13. 

In spoedeisende gevallen, waarvoor  moeilijk het gehele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt 

door het gehele dagelijks bestuur een beslissing genomen. In de eerstvolgende bestuursvergadering 

moet hiervan rekening en verantwoording worden afgelegd. 

 

Artikel 14. 

Voor de verkiezingen kunnen door ieder lid, of het bestuur, kandidaten worden gesteld. 

 

Geldmiddelen. 

Artikel 15. 

De penningmeester is verplicht, zodra de kasmiddelen het jaarlijks door het bestuur vast te stellen 

bedrag overschrijden, het meerdere te deponeren op een postgirorekening of bankrekening van de 

vereniging. 

Alle beleggingen geschieden op de naam van de vereniging. 
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Artikel 16. 

De contributie moet bij vooruitbetaling uiterlijk vóór 1 december ingang van het nieuwe 

verenigingsjaar en dat houdt in uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar zijn voldaan. Voor de 

betaling is er keuze tussen twee mogelijkheden, te weten via automatische afschrijving (gereduceerd 

tarief) of per acceptgiro. 

Zij die de contributie niet tijdig hebben voldaan, ontvangen een betalingsverzoek waarbij het bedrag 

is verhoogd met een door het bestuur vastgestelde boete. Hierbij wordt tevens vermeld voor welke 

datum de betaling nu door de penningmeester moet zijn ontvangen en dat het lid als hij opnieuw in 

gebreke blijft, zal worden geroyeerd en tevens zal de vordering ter incasso worden gegeven, waarbij 

de kosten voor de geroyeerde zijn. Na voldoening  van de royementsschuld dient de geroyeerde zich 

als lid opnieuw te laten inschrijven met de bijbehorende kosten. 

Opheffen van royement van de vereniging alsmede het royement van de Federatie Groningen-

Drenthe wordt na voldoening opgeheven. 

 

Artikel 17. 

Terugbetaling van gestorte contributiegelden vindt alleen plaats op schriftelijk verzoek  van familie 

bij het overlijden van een lid voor ingang voor ingang van een nieuw verenigingsjaar en indien een 

nieuw aangemeld lid niet door het bestuur is aangenomen. 

 

Artikel 18. 

Nieuwe leden betalen naast de contributie, een door het bestuur vastgesteld eenmalig bedrag voor 

inschrijfkosten.  

Bij de inschrijving ontvangen nieuwe leden een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk 

reglement, het reglement voor de bezoekers van de Sassenhein – terreinen en eventuele overige 

reglementen. Nieuwe jeugdleden zijn van inschrijfkosten vrijgesteld. 

Zij die lid zijn geworden na 30 september van enig jaar, zijn lid voor de rest van lopende jaar en voor 

het daar op volgend jaar. 

 

Artikel 19. 

Senior plus, Junior- en Jeugd leden betalen een gereduceerd tarief. 

 

Artikel 20. 

Zij die ontzet zijn uit het lidmaatschap op grond van contributieschuld, kunnen opnieuw het 

lidmaatschap aanvragen na betaling van deze schuld. Zie artikel 6 en 7 van de statuten en artikel 18 

en 19 van het huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 21. 

Donateurs betalen een jaarlijks, door het bestuur vast te stellen bedrag. In ruil hiervoor ontvangen zij 

een donateurkaart die hun het recht tot betreden van de Sassenhein – terreinen geeft. Dit laatste 

met inachtneming van het “reglement voor de bezoekers van de Sassenhein – terreinen”. 
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Artikel 22. 

Niet leden kunnen zich voorzien van het visrecht voor één of meer dagen doormiddel van het kopen 

van een consent. De prijs hiervan wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld. Ook op 

consenthouders is het “Reglement voor de bezoekers van de Sassenhein – terreinen” van toepassing.  

 

Financiële controle. 

Artikel 23. 

Halfjaarlijks wordt een balans en een resultatenrekening opgesteld door de penningmeester. Deze 

halfjaar cijfers worden besproken op een bestuursvergadering. 

De kascommissie ontvangt van de secretaris een exemplaar van zowel de halfjaar cijfers als de 

jaarcijfers. 

De kascommissie zoals genoemd in artikel 24 lid b. van de statuten, is bevoegd na aanleiding van 

deze stukken inzage te vorderen in bescheiden van de vereniging of bij derden de bescheiden op te 

vragen, welke zij, of één van haar leden, voor een aanvullende controle van de administratie van de 

vereniging nodig denkt te hebben. Jaarlijks wordt bij akkoord bevinding de jaarstukken voor akkoord 

getekend. 

Het jaarverslag van de kascommissie moet tegelijk met het jaarverslag van de penningmeester ter 

kennis van de leden worden gebracht. 

 

Artikel 24. 

De leden van commissies zijn tot geheimhouding verplicht betreffende alles wat uit de hoofde van 

hun functie tot hun kennis komt, zulks met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording 

tegenover de leden in de Algemene Ledenvergadering. 
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Reglement voor de schorsing- en ontzetting commissie S.O.C. 

Hengelaarsclub Sassenhein. 

 

Artikel 1. 

De Schorsing- en Ontzetting commissie bestaat uit 5 leden te weten, de vice-voorzitter van de 

vereniging en een tweede lid van het bestuur van de vereniging en drie leden benoemd door de 

Algemene Ledenvergadering. 

De vice-voorzitter, welke ook voorzitter is van de S.O.C. wordt bij afwezigheid vervangen door het 

tweede lid van het bestuur.  De S.O.C. benoemd uit haar midden een secretaris. 

 

Artikel 2. 

De uitgaande stukken worden door voorzitter en de secretaris van de commissie getekend. 

 

Artikel 3. 

Het dossier van de in en uitgaande stukken en de notulen van de commissie worden per voorval 

gearchiveerd, en bij het sluiten van het dossier bewaard in het archief van de vereniging. Hangende 

het onderzoek, blijft het dossier in het bezit van de voorzitter van de S.O.C.. 

 

Artikel 4. 

De commissie vergadert zo dikwijls als nodig blijkt om de voorgelegde gevallen te kunnen 

behandelen. 

 

Artikel 5. 

Voor een te behandelen zaak worden de leden van de commissie ten minste zeven dagen tevoren 

opgeroepen voor een vergadering. 

 

Artikel 6. 

Voor het nemen van een besluit moeten ten minste 3 leden van de commissie, te weten de 

voorzitter van de commissie en 2 leden, op een vergadering aanwezig zijn. Indien een commissielid 

persoonlijk een overtreding heeft gemeld, zal hij bij de behandeling van deze overtreding niet aan de 

stemming deelnemen. Indien moet worden beslist met betrekking tot een overtreding door een lid 

van de commissie begaan, mag dit lid noch aan de beraadslagingen noch aan de stemming 

deelnemen. Hij heeft slechts toegang tot de vergadering voor zover de commissie dit nodig acht. 

 

Artikel 7. 

De besluiten van de commissie worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van de 

stemmen moet een nieuwe vergadering worden belegd. 

 

Artikel 8. 

De secretaris van de commissie geeft de betrokkene ten minste zeven dagen tevoren kennis van de 

datum en plaats waar de behandeling van zijn schorsing, of voorstel tot ontzetting zal plaatsvinden. 

Het lid heeft het recht dan wel schriftelijk en/of mondeling op de vergadering van de commissie zijn 

bezwaren tegen de aanklacht kenbaar te maken en mag zich laten vergezellen van ten hoogste twee 

getuigen a decharge. 
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Artikel 9. 

In aansluiting op artikel 9 lid c 2. Van de statuten worden de volgende overtredingen met name 

genoemd: 

a. Het bedreigen en/of gebruiken van verbaal en/of lichamelijk geweld tegenover controleurs, 

bestuursleden, leden en passanten. 

b. Het niet voldoen aan het bepaalde in art. 10 van de statuten, te weten het op eerste 

aanvraag vertonen van het bewijs van lidmaatschap aan controleurs, bestuursleden of 

andere daartoe door het bestuur aangewezen bevoegde personen. 

c. Vernieling van eigendommen van de vereniging, beschadiging van oevers of beplantingen. 

d. Het achterlaten van afval en/of stichten van brand op of nabij de visstek. 

e. Het veroorzaken van geluidsoverlast of andere vormen van overlast (overdadig 

alcoholgebruik, drugs, etc.).  

f. Het overtreden van de regel dat 1 niet vissende introduce het lid mag vergezellen. 

g. Het gebruikmaken van een tent welke niet groen of gecamoufleerd is en welke geschikt is 

voor meer dan twee personen.   

h. Het plaatsen van die tenten aan de noordwal van de Noordplas. 

i. Het gebruik maken van de auto voor laden, lossen of bezoeken buiten de hiervoor 

aangewezen parkeerterreinen. (geldt niet ingeval van verleende ontheffing). 

j. Het gebruikmaken van boten als transportmiddel op de noordplas. 

k. Het gebruik maken van voerboten voor het aanmaken van voerstekken of het uitvaren van 

een vislijn op de Noordplas. 

l. Het zich onttrekken aan een opgelegde schorsing door het niet inleveren van het bewijs van 

lidmaatschap en/of door de vereniging verstrekte vergunning(en), op de datum die door de 

commissie is vastgesteld en welke schriftelijk ter kennis van de betrokkene is gebracht. 

m. Het overtreden van bepalingen of voorschriften, die schriftelijk ter kennis van de leden zijn 

gebracht of geacht kunnen worden algemeen bekend te zijn, zoals o.a. de voor Sassenhein 

geldende regels voor karper-, roof- en witvissen. 

n. Het niet kunnen tonen van noodzakelijke documenten en het negeren van de ook voor 

Sassenhein geldende wettelijke voorschriften. 

o. Het vissen met meer dan 2 hengels per persoon. 

 

Artikel 10. 

De commissie is bevoegd schorsing op te leggen bij een overtreding van in artikel 9. Genoemde 

punten voor de duur van ten hoogste 12 maanden. Echter indien een overtreding naar het oordeel 

van de commissie van zo ernstige aard is dat een schorsing voor de duur van 12 maanden daarmee 

niet in overeenstemming wordt geacht, kan  de commissie tot ontzetting besluiten. 

 

Artikel 11. 

Indien een lid welke geschorst gaat worden, niet verschijnt op het overleg waarop dit uitgesproken 

gaat worden, wordt er bij verstek uitspraak gedaan.  
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Artikel 12. 

Binnen zeven dagen na het nemen van een beslissing, stelt de S.O.C. het bestuur van de HC hier 

schriftelijk en onderbouwd van op de hoogte. De secretaris van de HC stelt het betrokken lid hiervan 

per aangetekend schrijven, binnen zeven dagen op de hoogte.  

 

Artikel 13. 

Een besluit van de commissie tot schorsing en/of ontzetting wordt ter kennis van de leden gebracht, 

middels nieuwsbrief. 

 

Artikel 14. 

De leden van de commissie zijn tegenover derden verplicht tot geheimhouding met uitzondering van 

mededelingen aan en verantwoording tegenover de leden in een Algemene Ledenvergadering. 
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Gedragsregels (laatst vastgesteld in de ALV van 2012) 

Reglement voor de bezoekers van de Sassenhein terreinen van Hengelaarsclub Sassenhein. Bij 
ongeregeldheden kunt u bellen met 06-29919008.  
 

Sassenhein in een fraai natuurgebied, om dit zo te houden zijn de volgende regels van toepassing: 

 de gebieden zijn alleen toegankelijk voor leden, donateurs en consenthouders, die in het bezit zijn van de   

    benodigde documenten die bij controle dienen te worden getoond aan een controleur of bestuurslid.  
 flora en fauna dienen met rust gelaten te worden, honden moeten aangelijnd zijn.  

 het achterlaten van afval is verboden, men dient afval mee te nemen of het in de daarvoor bestemde   

    afvalbakken te deponeren.  

 het parkeerterrein van de Noordplas is vrij toegankelijk, parkeer uw auto netjes en hou rekening met de  
    bezoekers van het Paviljoen.  

 het is niet toegestaan om met een auto het verharde pad langs de Noordplas (pad langs bewoners) en  

    het fietspad langs de A28 te gebruiken, dit geldt ook voor vissers.  

 veroorzaken van geluidsoverlast of andere vormen van overlast (overdadig alcoholgebruik, drugs etc.) is  
    niet toegestaan.  

 het maken van open vuur, zwemmen, zonnebaden en spelevaren is verboden.  

 
Voor hengelsporters, cq sportvissers gelden ook de volgende regels:  

 indien u wilt vissen in de plassen van HC Sassenhein, bent u lid van de HC of in het bezit van een geldig  

    dagconsent (te koop in het Paviljoen aan de Noordplas).  

  wettelijke bepalingen gesteld in de visserijwet zijn van toepassing in de wateren van Sassenhein.  

 personen van 14 jaar en ouder mogen met maximaal 2 hengels vissen, jonger dan 14 afhankelijk van  

     soort vispas. Doe hiervoor de Vispascheck op www.vissen.nl.  
 vissen met 3 hengels is niet toegestaan.  

 de Noordplas is voorzien van twee invalidensteigers (achter het Paviljoen en rechts achter aan het  

    verharde pad ); vissende minder validen hebben hier altijd de eerste keus cq voorrang.  
 het gebruik van de beschikbare verenigingsboten op de Noordplas is toegestaan, uitsluitend voor leden  

    en enkel om vanuit te vissen.  

 het is op de Zuidplas toegestaan gebruik te maken van een eigen boot, mits handmatig of elektrisch  
    voortbewogen.  

 het is verboden gevangen vis mee te nemen en vis uit te zetten in de wateren van de HC, het meenemen  

    van maximaal 15 aasvisjes is toegestaan.  

 het is niet toegestaan om zich met een auto, motor, brommer of scooter op de Sassenhein terreinen te  
    begeven, anders dan de parkeerplaatsen en de toegangswegen.  

 het is niet toegestaan om met waadpakken de Noordplas te betreden.  

 nachtvissen is toegestaan in een daarvoor geschikte groene en/of gecamoufleerde tent, die maximaal  

    voor twee personen is.  

 aan de noordzijde (pad langs bewoners) van de Noordplas is uitsluitend het plaatsen van een visparaplu  
    toegestaan, nachtvissen is hier verboden.  

 aan de noordzijde (pad langs bewoners) van de Noordplas is het alleen toegestaan om spullen  
    (tassen, stoelen, karren, etc) aan de kant van het water te stallen.  

 het is voor een lid toegestaan om 1 introducé mee te brengen, die echter geen visrechten heeft.  
 
Karpervissen  

 houdt, vooral qua plaatsing van uw rigs, rekening met uw medevissers.  

 gebruik van een goede onthaakmat is verplicht, hou de vis goed nat tijdens onthaken en fotograferen.  

 het gebruik van een radiografisch bestuurbare voerboot is enkel op de Zuidplas toegestaan.  

 het gebruik van gevlochten hoofdlijnen is niet toegestaan.  

 vis alleen met visveilige loodsystemen (zelflossend bij breuk op de lijn).  

 het is niet toegestaan om bent-hook haken te gebruiken, gebruik krimpkous om haak te verlengen.  

 op de Noordplas is het verboden om haken met weerhaak te gebruiken (plat geknepen weerhaak is  

    toegestaan).  

 gevangen karper dient onmiddellijk te worden teruggezet.  

 het is uitsluitend toegestaan om bewaarzakken te gebruiken bij wedstrijden (max. 1 vis per zak).  

 bij een verblijf langder dan 24 uur op de Noord- dan wel de Zuidplas moet elke visser in het bezit     
    zijn van een schepje waarmee in voorkomend geval men zijn behoefte, toiletpapier e.d. dient te  
    begraven. Bij controle dient het schepje op verzoek van de controleur of een bestuurslid te worden  
    getoond.  
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Roofvissen  

 het vissen met kunstaas is toegestaan van 1 juli tot 1 maart op de Zuidplas en van 1 oktober tot 1 maart  
    op de Noordplas.  

 het is verboden om met levende aasvis te vissen.  

 gevangen snoek, snoekbaars, baars en paling dienen onmiddellijk te worden teruggezet.  

 gebruik voor roofvis ook een goede onthaakmat.  
 

Overig  
Leden, donateurs en consenthouders worden door controleurs en controlerende bestuursleden met 
respect benaderd en behandeld, andersom wordt dit ook geëist.  
 
Fysiek geweld, bedreiging of non-verbaal ongewenst gedrag leiden tot directe schorsing en waar 
nodig aangifte bij de politie.  
 
Het overtreden van bovengestelde regels is een overtreding van artikel 461 wetboek van strafrecht.  
Het kan tevens een overtreding zijn, waardoor (per onmiddellijk) de lidmaatschapskaart ingenomen 
wordt en de toegang tot de terreinen van de vereniging wordt ontzegd. 

 


