
 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de H.C.”De Karper” loopt van 1 januari t/m 31 december. 

De Hengelsportfederatie Groningen - Drenthe verplicht ons echter om voor 1 oktober van het 

lopend jaar de mutaties voor het volgend jaar op te sturen i.v.m. uitgifte van de Vispassen.  

Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen verzoeken wij u dit voor 1 oktober 2014 

schriftelijk of per e-mail aan de secretaris te melden.  

 

Verhuizing 

Als u gaat verhuizen is het van belang dit te melden aan de secretaris zodat de 

Hengelsportfederatie Groningen – Drenthe op de hoogte gebracht kan worden.  

 

Contributie over 2014 en 2015 

In 2014 dragen wij contributie-inning over aan de Hengelsportfederatie Groningen – Drenthe. 

Berichtgeving hierover volgt in de loop van het jaar. Contributie-inning vindt plaats begin 

november. Heeft u een machtiging afgegeven dan bedragen de afhandelingskosten € 0,50¹ 

In andere gevallen € 2,00² ingaande november 2014 

Nieuwe leden kunnen slechts lid worden indien men bereid is om een machtiging af te geven.  

 

    2014 en 2015 

soort lidmaatschap soort pas Verenigings Afdracht   totaal 

    contributie HSF/Sportvisserij Nl     

Senior lid Vispas 8,50  23,00 + 0,50¹/2,00²   32,00 of 33,50  

Sublid Extra Vispas 8,50  3,50 + 0,50¹/2,00²   12,50 of 14,00  

Jeugdlid t/m 13 jaar* Jeugdvispas 8,50  8,25 + 0,50¹/2,00²   17,25 of 18,75  

Kwartjeslid ** Jeugdvergunning 0,25      0,25  

Samen met Vispas Nachtvispas   10,00   10,00  

Samen met Vispas 3
e
 hengel-vispas   25,00   25,00  

 

Opmerkingen:        

 Voor huidige leden is de verenigingscontributie in 2014 nog € 7,25 nieuwe leden betalen 

in 2014 al wel € 8,50 Tevens betalen nieuwe leden eenmalig € 2,30 extra. 

 Met de Vispas kun je in Nederland vissen in alle wateren genoemd in de bijbehorende 

Lijst van Viswateren. In vele wateren mag men ook ’s nachts vissen indien men in het 

bezit is van een Nachtvispas. Zo mag ook in vele wateren met een 3
e
 hengel gevist worden 

indien men in het bezit is van een 3
e
 Hengel-vispas.  

 *Jeugdlid is men t/m 13 jaar. Is men op 1 jan. nog geen 14 jaar, dan is men nog het hele 

jaar jeugdlid.  

 ** Voor jeugd beneden de 14 jaar een jeugdvergunning, zie verder bij de jeugdige visser 

en de juiste documenten. 

 Bij vervanging van de Vispas (verlies e.d.) bedragen de kosten voor vervanging € 3,50 

 

De jeugdige visser en de juiste visdocumenten 

De jeugd beneden de 14 jaar heeft in principe geen JeugdVispas nodig als gevist wordt met 

ten hoogste één hengel met als aassoorten: brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, worm,  

maden en nabootsingen daarvan.  

 

 



Formeel is het zo dat als de jeugd onder de 14 jaar vist met één hengel en aangewezen 

aassoorten in vijvers, maren, kanalen en meren dan heeft men daar een jeugdvergunning 

(kosten € 0,25) voor nodig.  

Indien de jeugd beneden de 14 jaar gaat vissen met meer dan één hengel en/of met andere dan 

genoemde aassoorten, b.v. aasvisjes, kunstaas voor het vissen op roofvis,….enz., dan heeft 

men ten alle tijden een JeugdVispas nodig. Hiervoor wordt men of is men jeugdlid van een 

visvereniging. 

Vanaf 14 jaar heb je ten alle tijden een Vispas nodig en ben je senior lid.  

 

VISpas 2014 

U heeft inmiddels de VISpas 2014 ontvangen. De Vispas is een jaar geldig en zal voor het 

einde van het jaar weer worden uitgereikt nadat de contributie is betaald.  

Controleer of de gegevens in orde zijn, indien dit niet het geval is bel dan even naar de 

secretaris.  

De “lijst van viswateren” is geldig tot eind 2015. Dus zorgvuldig bewaren tot eind 2015.  

Indien u ook een nachtvispas en/of een 3
e
 hengel-vispas heeft dan zijn dit geen 3 pasjes meer 

maar staat dit als extra aanduiding op de Vipas aangegeven. Indien u voor het volgend jaar 

geen Nachtvipas en/of 3
e
 hengel-vispas meer wenst te ontvangen dan dient u dit voor  

1 oktober 2014 kenbaar te maken bij de secretaris anders krijgt u deze automatisch weer. 

 

Kleine Vispas 

Met de kleine Vispas kun je met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een bepaald 

aantal wateren vissen de zogenaamde openbare wateren. 

Openbare wateren zijn: wateren waarin met enige duurzaamheid en frequentie beroepsvaart 

plaats vindt. In de provincie Groningen vallen daar onder: Van Starkenborghkanaal, 

Eemskanaal, Winschoterdiep, Noord-Willemskanaal, Reitdiep, Aduarderdied en het 

Hoendiep. 

 

Wanneer royeren? 

Een lid wordt geroyeerd indien hij na herhaaldelijk verzoek zijn contributie van het daarop 

volgend jaar niet betaald zonder zich af te melden na het 1
e
 verzoek daartoe of na de 

betalingsherinnering. Hij zal als geroyeerd aangemerkt worden bij de Hengelsportfederatie 

Groningen – Drenthe indien na 1
e
 verzoek tot betaling, na verloop van tijd een 

betalingsherinnering en als laatst het aan de deur aanbieden van de Vispas van het volgend 

jaar door de bode met het verzoek tot betaling, niet tot betaling overgaat. Royement zal 5 jaar 

gehandhaafd blijven. Het royement kan alleen opgeheven worden indien de 

verenigingscontributie van het jaar van royement wordt betaald danwel dat men weer lid 

wordt. 


