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VERENIGING

STATUTEN, maart 2017.

art. 1 Naam en vestigingsplaats:
•

De vereniging draagt de naam Sikkens Hengelsport Vereniging te Sassenheim.

art. 2 Doelstelling:
•

Het bevorderen, veredelen en verbeteren van de hengelsport.

•

Het bevorderen van de kennis van de natuur.

•

Het bevorderen van de contacten tussen de leden, door het bieden van mogelijkheden tot
gezamenlijke ontspanning.

art. 3 Duur:
•

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

art. 4 Leden m/v:
•

Iedereen m/v die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, kan lid zijn/worden.

•

Voor jeugdleden geldt een minimum leeftijd van 12 jaar.

•

Ter verkrijging van het lidmaatschap, moet men zich wenden tot het bestuur.
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art. 5 Het bestuur:
•

Aan het hoofd van de vereniging staat een bestuur, dat bestaat uit tenminste drie meerderjarige
leden.

•

Dit bestuur, dat door de leden op de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor 3 jaar gekozen
wordt, bestaat tenminste uit: Voorzitter, secretaris en penningmeester.

•

Naast het “Hoofd”bestuur werkt de SHV met een wedstrijdcommissie.
Binnen deze commissie zijn een tweetal functies benoemd te weten de wedstrijdsecretaris en
baancommissaris.
De secretaris is verantwoordelijk voor de wettelijke toestemmingen om in de benoemde wateren
een wedstrijd te mogen vissen als ook het uitzetten van het wedstrijdparcours.
De baancommissaris(sen) helpen de wedstrijdsecretaris bij het uitzetten en opruimen van het
wedstrijdparcours en assisteren aan het einde van de wedstrijd bij de te verrichten weging van
de gevangen vis.

art. 6 Geldmiddelen:
•

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: contributie van de leden en eventueel verkregen
schenkingen / donaties van derden.

•

De contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering opnieuw vastgesteld.

art. 7 Slotbepaling:
•

In en voor alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, zal door het bestuur, eventueel door
de algemene ledenvergadering worden beslist.

•

Deze beslissing zal indien nodig als nieuw artikel aan deze statuten worden toegevoegd.

•

Zie verder het huishoudelijk reglement!
HET BESTUUR.
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