
Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 26 januari 2008. 
Het reglement werd verstuurd samen met de brief van 31 januari 2012 

Vissersclub NEPTUNUS – Lommel 
Huishoudelijk reglement 

 
 
1. Oprichting, Doel 
 

1.1. De vereniging werd opgericht op 4 februari 1989 in lokaal Café 
Biljart, Luikersteenweg 255 te Lommel-Barrier, onder de 
benaming “VISSERSCLUB NEPTUNUS”. 

 Wijzigingen van lokaal : 
• 13 augustus 1995 : Café Martinique, Fabriekstraat 4 te 

Lommel-Barrier. Later omgedoopt tot Taverne 
Chapeau. 

• 10 juli 2001 : Muziekcafé BODEGA, Luikersteenweg 
189 te Lommel-Barrier. 

• 1 augustus 2005 : Taverne-Terras “De Meerpaal”, 
Boskantstraat 60 te Lommel 

 
1.2. De vereniging heeft tot doel: het uitoefenen van de 

zeehengelsport en het inrichten van activiteiten ter bevordering 
van de onderlinge vriendschap van de leden. 

 
2. Bestuur 
 

2.1. De vereniging wordt bestuurd door een Bestuur, bestaande uit 
minstens 7 en maximaal 11 leden, door de Algemene 
Vergadering verkozen voor 3 jaar. Het bestuur kiest onder haar 
leden een voorzitter, een secretaris en een kassier. 

 
2.2. Bij bestuursverkiezingen zijn afwisselend de voorzitter en de 

secretaris uittredend herkiesbaar. Zij zijn nooit tesamen 
uittredend. 

 
2.3. Het Bestuur houdt, telkens zij het nodig acht, 

bestuursvergaderingen. Deze vergaderingen worden 
voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de 
secretaris. Het Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de 
meerderheid van haar leden aanwezig zijn en beslist bij 
eenvoudige meerderheid van de aanwezige bestuursleden. Bij 
staking van de stemmen is de stem van de voorzitter van de 
vergadering doorslaggevend. 

 
2.4. Een bestuurslid dat 5 maal achtereenvolgens zonder opgave 

van reden afwezig is op bestuursvergaderingen, wordt geacht 
ontslagnemend te zijn. 

 
2.5. Indien een bestuurslid sterft of ontslag neemt, mag het Bestuur 

een plaatsvervanger aanduiden. Deze vervanging moet ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan de eerstvolgende 
Algemene Vergadering. 

 
3. Algemene Vergadering 

 
3.1. Telkens het Bestuur het nodig acht, en minstens éénmaal per 

jaar, worden er Algemene Vergaderingen gehouden. 
 
3.2. De Algemene Vergadering kan geldige beslissingen nemen bij 

eenvoudige meerderheid der aanwezige leden. 
 

3.3. Tijdens de Algemene Vergadering kunnen de leden inzage 
krijgen in de financiële gegevens van de club. Indien gewenst 
kan de Algemene Vergadering een kascommissie (3 tot 5 
personen) benoemen om deze gegevens te verifiëren. 

 
3.4. De leden kunnen een Bijzondere Algemene Vergadering 

bijeenroepen. De agenda moet, samen met de handtekeningen 
van 1/3 van de leden, minimaal 2 weken vooraf aan het Bestuur 
overgemaakt worden. 

 
4. Lidgeld 
 

4.1. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuur. Bij 
gebrek aan een beslissing, is hetzelfde bedrag verschuldigd als 
het vorig jaar. Het lidgeld wordt geïnd in januari en februari. 

 
4.2. Lidgeld dat na 1 augustus van nieuwe leden geïnd werd, geldt 

voor het lopende en het volgende jaar. 
 

4.3. Het maximum aantal leden bedraagt 125. Bij het bereiken van 
125 leden gaat automatisch een ledenstop in. Enkel jeugdleden 
worden dan nog aanvaard. 

 

 
5. Vistrips 
 

5.1. Betalingen dienen steeds te gebeuren bij de inschrijving (wie 
inschrijft voor meerdere vistrips, moet er steeds voor zorgen dat 
er betaald is voor de eerstvolgende vistrip). Het niet-voldoen 
van het inschrijvingsgeld ontslaat de visser in geen geval van 
zijn verplichtingen, doch rechten worden pas toegekend bij 
betaling. Betalingen kunnen als volgt gebeuren : 

• Via de bestuursleden 
• Door storting op onze bankrekening 335-0401225-79. 

  (gelieve naam en datum van de vistrip te vermelden) 
  

5.2. Niet-leden kunnen pas inschrijven vanaf de 10de dag die de 
vistrip vooraf gaat.  

 
5.3. De bus vertrekt steeds stipt aan het lokaal. In de bus mag er 

niet gerookt worden. We voorzien een tussenstop zodat de 
rokers hun sigaretje kunnen roken. 

 
5.4. Er wordt steeds met 1 hengel gevist, tenzij er vooraf toelating 

gegeven werd door het Bestuur om met meerdere hengels te 
vissen. 

 
5.5. De plaatsen op de boot worden door nummertrekking bepaald, 

steeds per twee, nl 1-2, 3-4, … De boot wordt genummerd van 
voor naar achter en terug naar voor, te beginnen aan de 
linkerzijde (bakboord). 

 
5.6. In de prijs is steeds de bus, de boot en 1 pakje aas inbegrepen. 

(Bij het makreelvissen is er geen aas voorzien). Tot 1 week 
voor de vistrip kan er extra-aas besteld worden. 

 
5.7. Voor de bevestiging over het al dan niet doorgaan van de 

vistrip, kan er daags voor de vistrip, vanaf 19.30 uur, gebeld 
worden naar : 

• Patrick Molemans :  0478 - 30.63.97 
  (vanuit Nederland 0032 - 478 - 30.63.97) 
• Lambert Rooyackers : 0478 - 55.07.67 
  (vanuit Nederland 0032 - 478 - 55.07.67) 

  
5.8.  Niet-uitvaren : 

• De inschrijving gaat NIET automatisch naar een 
volgende vistrip. Betalingen gaan over naar de 
volgende vistrip waarvoor reeds ingeschreven is. 

• Mogelijk moet het extra aas betaald worden (indien de 
club het aas moet betalen, komt zelden voor) 

 
5.9. Annulaties : 

• Tijdens de laatste week : boete (50% van het bedrag) 
verschuldigd. Extra aas volledig te betalen. 

• Tijdens de laatste 3 dagen : volledig bedrag 
verschuldigd. Extra aas volledig te betalen. 

Deze boetes worden steeds geïnd. Indien er gegronde (en 
aantoonbare) redenen zijn om niet mee te gaan vissen, zal de 
boete, na bespreking op de eerstvolgende bestuursvergadering, 
al dan niet terugbetaald worden. Bij niet-opdagen zonder 
voorafgaande verwittiging zal er in geen enkel geval een 
terugbetaling geschieden. Het Bestuur behoudt het recht te 
beslissen bij twijfelgevallen of onvoorziene omstandigheden. 
 

6. Clubkampioenschap 
 

6.1. Termijn van het clubkampioenschap : van feest tot feest. 
 
6.2. Alle maatse vis met uitzondering van steenbolk, wijting, platvis 

en makreel tellen voor het clubkampioenschap. Verder wordt er 
ook een nevenklassement opgemaakt voor de categorie 
“Zwaarste vis”. Om mee te dingen in de categorie "Zwaarste 
vis", moet de vis door de visser zelf ter weging aangeboden 
worden. Bij voldoende deelname kan er ook nog een 
nevenklassement “Jeugd” opgesteld worden. 

 
7. Algemeen 
 

7.1. Het Bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
gebeurlijke ongevallen. 

 
7.2. Alle leden worden verondersteld kennis te hebben genomen 

van het huishoudelijk reglement en er mee akkoord te gaan. 


