Verenigingslijst van viswateren 2020
Het bestuur van Hengelsportvereniging Ons Genoegen
verklaart dat de houder van deze verenigingslijst van
viswateren mag vissen in de in deze Iijst genoemde
wateren, mits hij/zij tevens in het bezit is van een
geldige VISpas van de vereniging.
Bij het vissen dient u, naast de VISpas, deze
verenigingslijst of een kopie hiervan bij u te hebben
en bij controle beide te kunnen tonen.
Deze verenigingslijst van viswateren is alleen geldig in
combinatie met een VISpas 2020 van
Hengelsportvereniging Ons Genoegen, Boxtel.
De VISpas is het lidmaatschapbewijs van de
vereniging.
Geldig van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.

Bij Hengelsportvereniging Ons
Genoegen Boxtel zijn nieuwe
bestuursleden altijd welkom.
Momenteel zijn wij dringend op zoek
naar een secretaris.
Wilt u iets voor onze vereniging
betekenen of heeft u vragen of
opmerkingen,neem dan contact op met
onze vereniging via ons e-mailadres:
info@hsvonsgenoegenboxtel.nl
Bezoek ook onze Website
www.hsvonsgenoegenboxtel.nl

of onze Facebookpagina
www.facebook.com/hsvonsgenoegenboxtel/
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Hengelsportvereniging Ons Genoegen Boxtel
ING Bank rekeningnummer
NL53INGB0001549999
Rabobank rekeningnummer
NL71RABO0168875292
t.n.v. Penningmeester HSV Ons Genoegen te Boxtel
E-mail: info@hsvonsgenoegenboxtel.nl
Internet: www.hsvonsgenoegenboxtel.nl
Facebook: www.facebook.com/hsvonsgenoegenboxtel/
Bestuur HSV Ons Genoegen Boxtel
Voorzitter:
A.J.L. van Esch
Gezworenen 11
5282 ML Boxtel

Tel.: 06 - 39550900

Secretaris:
Vacature
Waarnemend secretaris:
A.J.L. van Esch
(bij voorkeur bereikbaar via info@hsvonsgenoegenboxtel.nl)
Penningmeester:
B.M.J. Slijters
Baanderherenweg 105
5282 RE Boxtel

Tel.: 06 - 14311133

Commissarissen:
G.C.P.M. de Bresser
A.M.M. van Pinxteren
P.H.A.L. Schellekens
V.P.M. Bolsius

Tel.: 0411 - 686154
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Het bestuur van de Hengelsportvereniging "Ons Genoegen"
geeft hiermede vergunning om te vissen met ten hoogste
twee hengels, mits in het bezit van een geldige vispas
en met inachtneming van de door de overheid of door de
vereniging opgelegde beperkingen, in de navolgende wateren:
a. Het ven, gelegen oostelijk van de Parkweg “Selissenwal”
b. De vijver, gelegen langs de spoorlijn Boxtel – „s-Hertogenbosch “Essche Heike”
c. Het ven, gelegen in het park Molenwijk “Leijsenven”
d. De vijver, gelegen in Boxtel-Oost “Vorsenpoel”

SPECIALE BEPALINGEN VOOR DE WATEREN ONDER
a.b.c.d. VERMELD
- Verbod meenemen vis:
Er geldt een algeheel meeneemverbod voor ALLE
vissoorten.
- Bewaren van vis:
(Gras)karper en Aal/paling mag niet bewaard of vervoerd
worden. Na vangst dient men deze onmiddellijk onbeschadigd
in hetzelfde water terug te zetten.
- Snoektijd:
Het vissen op snoek is NIET toegestaan vanaf 1 maart t/m
30 september.
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- Kunstaas:
Vissen met kunstaas is NIET toegestaan vanaf 1 maart t/m
30 september.
- Nachtvissen:
Nachtvissen is uitsluitend toegestaan op de vijver
“Essche Heike”.
Voor de wateren Selissenwal - Leijsenven en Vorsenpoel
is het nachtvissen het gehele jaar verboden.
- Bijzondere visplaatsen:
Aan de vijver “Leijsenven” en het ven “Selissenwal” zijn
vissteigers geplaatst. U dient zich te verwijderen als mindervaliden hiervan gebruik willen maken.
- Overige bepalingen:
- Het is niet toegestaan heesters en overige planten te
verwijderen of te beschadigen voor het maken van
visplaatsen. Het zoeken naar wormen in de grasmat is
verboden.
- De aanleg van een steigerplaats of dergelijke is niet
geoorloofd en het vissen vanuit een boot of vlot is verboden.
Tevens is het verboden te waden.
- Het is verboden het viswater of de omgeving van het
viswater te verontreinigen of te doen verontreinigen.
- Het voeren met aardappelen (al dan niet fijngemalen) of met
ongekookte hennep, maïs, granen en dergelijke is ten
strengste verboden.
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- Het Leijsenven mag alleen bevist worden vanaf de kant waar
het gazon aansluit aan de oever, met uitzondering van het
gedeelte gelegen achter het paviljoen Molenwijk. Toon
respect voor de uitbater van het paviljoen en zijn gasten !
- Het is verboden gebruik te maken van gekleurde maden en
kunstmatig gekleurde lokvoeders.
- Er geldt een parkeerverbod voor de voetpaden en het
openbaar groen.
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
Behalve het lidmaatschapsbewijs van een hengelsportvereniging heeft men als men wil gaan vissen altijd een
Vispas of Jeugd Vispas nodig. Onder bepaalde voorwaarden is
een gratis Jeugdvergunning mogelijk. Zie verder onze website.
Bij verlies van de Vispas of Jeugd Vispas kan slechts bij
uitzonderingen eenmalig een duplicaat worden verstrekt.
Voor het verstrekken van een duplicaat worden kosten in
rekening gebracht.
Restitutie van de voor de Vispas of Jeugd Vispas en
aanvullende vergunningen betaalde contributie kan, om welke
reden dan ook, niet worden verleend.
De leden zijn verplicht, desgewenst na legitimatie van diegene
die controle uitoefent, op eerste aanvraag hun bescheiden ter
inzage te geven en hun vangst, leefnet en/of vistas te laten
controleren.
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Bij het vissen op karper is het gebruik van een onthaakmat
verplicht.
Tevens is het bij het vissen op karper verplicht om gebruik te
maken van een visveilig loodsysteem. Bij eventuele lijnbreuk
moet de karper zich te allen tijde kunnen ontdoen van het lood.
Het in bezit hebben van ondermaatse vis (tenzij men hiertoe gerechtigd is) alsmede het verkopen of doen verkopen
van de vangsten kan royement tot gevolg hebben.
Onbekendheid met de bepalingen in de Verenigingslijst van
viswateren is geen verontschuldiging bij gepleegde
overtreding.
Bij overtreding van reglement of bepalingen wordt men geacht
zonder vergunning te vissen. Dit kan leiden tot procesverbaal,
alsmede schorsing of verwijdering uit de vereniging.
Bedenk dat bij overtreding een met veel moeite verkregen
recht voorgoed verloren kan gaan.
Bij wedstrijden gelden de bepalingen en voorschriften volgens
de daartoe opgestelde reglementen. Deze kunnen afwijken van
de hiervoor genoemde bepalingen en algemene voorschriften.
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ALGEMENE JAARVERGADERING
Deze wordt gehouden op vrijdag 15 mei 2020,
aanvang 20.00 uur, in Gemeenschapshuis De Rots,
Nieuwe Nieuwstraat 7 te Boxtel.
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Jaarverslag 2019
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Begroting 2020
9. Vaststelling contributie 2021
10. Bestuursverkiezing *
11. Mededelingen viswedstrijden 2020
12. Rondvraag
13. Sluiting.
* Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot
uiterlijk drie dagen vóór aanvang van de vergadering
schriftelijk of per e-mail info@hsvonsgenoegenboxtel.nl
opgeven bij de secretaris.
N.B. De agenda voor de jaarvergadering kan straks nog
gewijzigd worden. Raadpleeg hiervoor onze website
www.hsvonsgenoegenboxtel.nl.
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KONINGWEDSTRIJDEN
31 mei 2020 water Leijsenven
7 juni 2020 water Leijsenven
14 juni 2020 water Leijsenven
28 juni 2020 water Leijsenven
Inschrijfgeld € 7,00 per deelnemer.
Aanvang wedstrijden 08.30 uur.
AVONDWEDSTRIJDEN
2 juni 2020 water Leijsenven
9 juni 2020 water Leijsenven
16 juni 2020 water Leijsenven
23 juni 2020 water Leijsenven
Inschrijfgeld € 7,00 per deelnemer.
Aanvang wedstrijden 18.45 uur.
U kunt zich inschrijven voor de wedstrijden via ons speciale
e-mail adres wedstrijden@hsvonsgenoegenboxtel.nl.
Het inschrijfformulier voor deelname aan bovenvermelde
wedstrijden en het reglement ligt vanaf 1 mei 2020 bij
Dierenspeciaalzaak Boxtel, Oosterhof 14 te Boxtel.
Tevens kunt u onze website raadplegen.
PRIJSUITREIKING
Nadere gegevens hierover worden tijdig bekend gemaakt.
JEUGDACTIVITEITEN
Zie hiervoor onze website.
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ENKELE WENKEN EN RAADGEVINGEN
- Geef s.v.p. uw e-mail adres of een wijziging daarvan door aan
het secretariaat. Vermeld ook uw lidmaatschapsnummer en
geboortedatum.
- Geef uw adreswijziging direct op aan het secretariaat.
Vermeld ook uw geboortedatum en lidmaatschapsnummer.
- Wij adviseren u te betalen via automatische incasso.
- Gedraag u als SPORTVISSER en houdt de oevers en het
viswater schoon.
- Het bestuur vraagt de leden met klem alle gevangen vis op
een correcte wijze te behandelen en direct terug te zetten in
het water waaruit ze gevangen zijn.

STATUTEN EN/OF HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Statuten en/of het huishoudelijk reglement zijn op aanvraag
verkrijgbaar bij het secretariaat.
AANSPRAKELIJKHEID
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
opgelopen ongevallen of geleden schade aan haar wateren.
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DAGVERGUNNING
Dagvergunningen geldig voor:
- het ven gelegen oostelijk van de Parkweg, "Selissenwal",
- het ven gelegen in het park Molenwijk, "Leijsenven",
- de vijver gelegen in Boxtel-Oost, "Vorsenpoel",
zijn verkrijgbaar bij:
Dierenspeciaalzaak Boxtel, Oosterhof 14, 5283 BV Boxtel
Tel: 0411-678787.
Voor het vissen in de vijver "Essche Heike" worden
géén dagvergunningen uitgegeven.
LEDENADMINISTRATIE
Voor vragen m.b.t. de Vispas kunt u terecht bij Sportvisserij
Nederland: vispas@sportvisserijnederland.nl of 0900-2025358.
Aanvragen lidmaatschap
U kunt het lidmaatschap en de VISpas direct aanvragen via
onze eigen website www.hsvonsgenoegenboxtel.nl.
Ook kan u tijdens openingstijden terecht bij ons verkooppunt:
Dierenspeciaalzaak Boxtel, Oosterhof 14, 5283 BV Boxtel.
Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (dit kan ook
per e-mail) te geschieden en wel vóór 1 oktober voor het
daaropvolgende jaar.
(WAARNEMEND) SECRETARIAAT HSV ONS GENOEGEN
E-mail: info@hsvonsgenoegenboxtel.nl
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Voor Hengelsportartikelen hebt u bij
ons beet.
Maar ook voor uw Siervissen - Hond Kat - Knaagdier of Vogel vist u bij ons
niet achter het net.
Dierenspeciaalzaak Boxtel
Oosterhof 14 Boxtel
info@dierenspeciaalzaakboxtel.nl
0411-678787
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