ALGEMENE VERGUNNINGSVOORWAARDEN
1. Het is vergunninghouders verboden om:
a. vis uit de vijver mee te nemen, in bezit te hebben (al dan niet in een leefnet1) of uit te
zetten;
b. te vissen in het afgezette gedeelte lang de wegkant (eenden voederplaats) en buiten het
afgerasterde gedeelte van de vijver;
c. te vissen met – wettelijk bepaalde - verboden aassoorten;
d. te vissen met drijvend aas;
e. gedurende de gesloten tijd te vissen op - wettelijk bepaalde - vissoorten
f. te voeren met een voerkatapult;
g. gebruik te maken van een voerboot;
h. per vissessie gebruik te maken van meer dan 500 gram lokvoer;
i. te vissen met onderlijnen voorzien van meerdere haken of van meerstandige haken
(dreggen);
j. te vissen met haken die voorzien zijn van een weerhaak of groter zijn dan maat 4;
k. zonder een op naam gestelde nachtvisvergunning van de vereniging te vissen tussen 2
uur na zonsondergang en 1 voor zonsopkomst2
l. te vissen met meer hengels dan volgens vispas of dagkaart is toegestaan;
m. overdag na 10:00 uur3 gebruik te maken van tenten;
(Dit verbod geldt niet voor visparaplu’s, broillies en andere schuilmiddelen mits deze
aan de voorzijde 180 graden open zijn)
n. rond de vijver te barbecueën of enige vorm van open vuur te maken;
o. zwerfvuil bij de vijver achter te laten, anders dan in de daarvoor bestemde afvalbakken;
p. de openbare rust en orde te verstoren.

2. Vergunninghouders zijn verplicht om:
a. alle aanwijzingen van de verenigingscontroleurs en/of bestuursleden terstond op te
volgen;
b. in het bezit te zijn van een deugdelijk schepnet;
c. in het bezit te zijn van deugdelijke onthaker en onthaakmat.
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Alleen bij officiële viswedstrijden mag van dit verbod worden afgeweken
Uitsluitend voor leden van de vereniging geldt in de maanden juni, juli en augustus dat tot 24:00 uur zonder nachtvisvergunning
mag worden gevist.
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Bij officiële viswedstrijden geldt dit verbod in het weilandgedeelte vanaf 06:00 uur
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3. Leden en houders van dagvergunningen die in strijd met deze algemene
vergunningsvoorwaarden handelen, worden geacht zonder vergunning te
vissen.
a. voor leden kan overtreding tot schorsing en bij herhaaldelijke overtreding royering tot
gevolg hebben;
b. voor niet leden kan overtreding leiden tot intrekking van de dagvergunning en bij
herhaaldelijke overtreding tot een visverbod bij onze vereniging.

