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1 augustus 2009 

Huishoudelijk Reglement  
 

1) Ieder lid en, of donateur van deze vereniging zal zich houden aan de doelstellingen en regels 
zoals vastgelegd in de akte van oprichting van de Vereniging tot behoud van Gorinchemse 
Heerlijke  Visserijen, gevestigd te Gorinchem met aktedatum 25 mei 2009. 

 
Leden en donateurs: 
 
1) Iedereen die sympathiseert met onze vereniging kan donateur worden tegen een minimale 

bijdrage van 3.50Euro per jaar.  
2) Iedereen die sympathiseert met onze vereniging en ingezetene is van de gemeente 

Gorinchem kan lid worden van onze vereniging. We kennen 3 soorten van leden, te weten: 
het lid welke met de hengel vist, het lid welke met de hengel + peur vist en het lid welke met 
alle geoorloofde vistuigen vist. 

3) Het lid welke met de hengel vist. Het is voor dit lid van onze vereniging toegestaan om met 1 
of meer hengels te vissen in het Heerlijkheidswater op het Boveneinde van de Merwede. 
Indien dit lid de gevangen vis wilt behouden, dan mag het alleen voor eigen consumptie 
worden meegenomen. De jaarlijkse contributie bedraagt 5.00Euro.  

4) Het lid welke met de hengel + peur vist. Het is voor dit lid van onze vereniging toegestaan om 
met 1 of meer hengels en of peuren te vissen in het Heerlijkheidswater op het Boveneinde van 
de Merwede. Indien dit lid de gevangen vis wilt behouden, dan mag het alleen voor eigen 
consumptie worden meegenomen. De jaarlijkse contributie bedraagt 40.00Euro.  

5) Het lid welke met alle geoorloofde vistuigen vist. Het is voor dit lid van onze vereniging 
toegestaan om met alle geoorloofde vistuigen te vissen in het Heerlijkheidswater op het 
Boveneinde van de Merwede. Dit lid dient te voldoen aan de door het ministerie van LNV 
gestelde eisen, zoals LNV-erkenning, aktenummer, accountantsverklaring etc. en dient 
bedrijfsmatig te vissen. 

6) Het in sub 5) bedoelde lid, dient de op het Boveneinde van de Merwede gevangen vis als 
eerste aan te bieden aan onze vereniging. 

7) Het in sub 5) bedoelde lid, draagt 10% (een tiende penning) van de opbrengst af aan de 
vereniging en dit is tevens de geldende contributie voor dit lid. 

8) De vereniging houdt een administratie bij van het onder sub 7) gestelde. 
9) De vereniging zal zich inzetten om de vis te verhandelen binnen de Gorinchemse 

gemeenschap. 
10) Het in sub 6)  genoemd lid  beperkt zijn gebruik van alle geoorloofde vistuigen, door geen 

gebruik te maken van het electro-visapparaat en geen gebruik te maken van fuiken hoger dan 
65cm. 

11) Het bestuur kan in bijzondere gevallen een uitzondering toestaan inzake de beperkingen zoals 
genoemd onder sub 10) 

12) Bijzondere gevallen zoals onder sub 11) genoemd kunnen zijn: Ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek en ten behoeve van het herstelbeleid van de Europese 
aalpopulatie. Het betreffende lid zal hiervoor goedkeuring aan moeten vragen bij het bestuur 
van de vereniging. 

13) Onze leden houden zich aan de Nederlandse wetten. Indien een lid vis oogst, dan dient men 
op de hoogte te zijn van de regels over onder andere minimummaten, gesloten tijden en 
beschermde soorten. Bij twijfel dient men de gevangen vis direct terug te zetten. Even vlug 
een mooie foto maken en deze ook even naar onze vereniging e-mailen is prima. 

14) Indien een lid zich niet houdt aan de regels, dan kan dat leiden tot royement en zelfs tot 
strafrechtelijke vervolging.   

 
Gorinchem, 1 augustus 2009 
Voorzitter, M.P. Kuijntjes                                                                                Secretaris, A. Blokland 


