Art:1
H.S.V. “Het Grondeltje” opgericht te Meerlo 28-01-1954. Koninklijk goedgekeurd 02-05-1956
gewijzigde naam in H.S.V. Grondel Geduld Meerlo-Blitterswijck op 01-01-2006.
Art:2
De jaarvergadering wordt elk jaar in januari of februari gehouden.
Art:3
Eenmaal per jaar wordt door de kascommissie controle uitgeoefend op de bescheiden van de
penningmeester. Deze commissie brengt op de jaarvergadering haar verslag uit.
Art:4
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, voorzitter, penningmeester en bestuursleden.
Art:5
De voorzitter, secretaris, penningmeester worden door de algemene vergadering in functie gekozen.
De functie van secretaris en penningmeester kan ook door een persoon uitgeoefend worden.
Art:6
De bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen.
Art:7
Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld dat voorzitter, secretaris en penningmeester
nimmer tegelijk aftredende zijn.
Art:8
Zittende bestuursleden kunnen zich na aftreden weer direct herkiesbaar stellen.
Art:9
Wanneer 1/10 of meer van de stemgerechtigde leden een vergadering wensen, moeten zij dit
schriftelijk aan de secretaris melden, welke dan binnen vier weken een vergadering oproept.
Art:10
Alle seniorenleden hebben stemrecht. Leden buiten Meerlo-Blitterswijck woonachtig hebben wel
stemrecht, doch er kunnen niet meer dan 2 leden buiten Meerlo-Blitterswijck woonachtig zitting
hebben in het bestuur.
Art:11
Eenieder is verplicht zich aan het clubwater naar behoren te gedragen. Er mag geen onnodig afval
worden achtergelaten os vernielingen aangebracht worden.
Art:12
Alle leden mogen met 2 hengels vissen. De maximale afstand tussen beide hengels mag daarbij niet
meer dan een meter bedragen.
Art:13
De hengellengte buiten wedstrijdverband is vrij. Voor overige bepalingen geldt het
wedstrijdreglement.

Art:14
Alle gevangen vis dient terug gezet te worden.
Art:15
Men mag niet vissen tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang.
Art:16
Men mag geen hengels waarmee gevist wordt onbeheerd achterlaten.
Art:17
Voertuigen dienen netjes te worden neergezet op de parkeerplaats en mogen niet langs de oever
worden meegenomen.
Art:18
Kinderen, honden en katten mogen alleen worden meegenomen mits men deze bij zich houdt. Men
mag ze dus niet langs het water laten lopen of rennen.
Art:19
Junioren mogen niet snoeken.
Art:20
Ieder lid is verplicht een VISpas, lijst van viswateren en bewijs van lidmaatschap bij zich te dragen.
De leden zijn verplicht hun bewijs van lidmaatschap aan elk bestuurslid of aan daartoe door het
bestuur bevoegd verklaarde personen op eerste aanvraag te tonen.
Art:21
Bij het vaststellen van een overtreding kan het bewijs van lidmaatschap worden ingenomen. Het
bestuur bepaalt of en wanneer het bewijs van lidmaatschap aan het betreffende lid zal worden
teruggegeven. Deze overtreding zal op de daaropvolgende vergadering aan alle leden bekend
worden gemaakt.
Art:22
Op een begunstigers kaart mag niet gevist worden.
Art:23
In het clubwater mag niet worden gevist of gevoederd met verse de vase, hennep en gekleurde
maden. Elke visser mag niet meer dan 200 gram lokvoer in zijn bezit hebben, tenzij
wedstrijdreglement anders aangeeft.
Art:24
Het gebruik van leefnetten in het clubwater buiten wedstrijdverband is verboden.
Art:25
Het vissen op snoek is niet toegestaan in de periode van 1 maart t/m 31 augustus.
Art:26
Het water dient vrij gehouden te worden indien er wedstrijden gepland zijn volgens het
wedstrijdprogramma.
Art:27
Elk lid dat zich afmeldt en zich binnen 1 jaar weer aanmeldt als lid dient de achterstallige contributie
bij te betalen. Na 1 jaar is een seniorlid zoals ieder nieuw lid het inschrijfgeld verschuldigd.
Art:28
Bij adreswijziging is ieder lid verplicht dit onmiddellijk bij de secretaris te melden. Krijgt men bericht
van de vereniging en blijkt dat het adres niet juist is, dan meldt men dit bij de secretaris met
achterlating van het juiste adres.
Art:29
De vereniging aanvaardt behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen aansprakelijkheid
voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook aan een of meerdere leden of bestuursleden
overkomen of voor schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, verlies,
beschadiging, of op enige andere wijze.

Art:30
Eenieder die toetreedt tot H.S.V. Grondel Geduld wordt dit reglement overhandigd. Hij wordt
verondersteld dit reglement te kennen en er naar te handelen.
Art:31
Hij of zij die iemand in overtreding van dit reglement aantreft, dient dit onverwijld aan het bestuur te
melden.
Art:32
Bij verlies van dit reglement meldde men zich direct bij de penningmeester. Deze verstrekt dan een
nieuw reglement tegen een betaling van €3
Art:33
De controle op en aan het viswater, valt onder het beheer van de vereniging, wordt uitgeoefend door
het bestuur en de door het bestuur gemachtigde personen. Eenieder heeft hiervoor een geldig
legitimatiekaart door de vereniging uitgegeven gekregen.
Art:34
Op punten waarin dit reglement niet voorziet heeft het bestuur de volmacht om na onderling overleg
een beslissing te nemen.

