Hoe kan ik lid worden?
Deze informatie moet dienen als ondersteuning wanneer u
geïnteresseerd.bent om lid te worden in
Angel Sportverein "Gut Bitt" Wissel e.V.
Wie kan meedoen?
elke integere Persoon, elk natuurlijke persoon van tenminste 10 Jaar
oud , of een rechts persoon
(Stichting, Corporation, coöperaties of zo)
Wanneer kan ik lid worden?
Lid worden kan op elk moment na een succesvolle toepassing
Welke informatie moet van de club van me?
-Pasfoto niet ouder dan 2 jaar
-Bank Account (betaalrekening) debet aan de bijdrage. Bij
adolescenten wordt ook de rekening van de wettelijke
vertegenwoordiger aanvaard.
-Volledig ingevuld aanvraagformulier. Formulieren zijn verkrijgbaar
bij de club.
Lid soorten, bijdragen
Actieve leden zijn personen boven de 18 jaar dat de sport visserij in de
club uitoefenen.
Passieve leden weigeren vrijwillig de vergunning, omdat ze niet
willen of kunnen gaan vissen, maar de club willen
participeren. U betaalt dus een lagere vergoeding.
Ondersteunend Lid kan elke natuurlijke of rechtspersoon, met de
doelstellingen van de vereniging ondersteunt en is
vastbesloten om haar doelstellingen, zelfs zonder de sport te
uitoefenen.
Bijdrage betalingen
De bijdragen zullen worden gepubliceerd jaarlijks door de Algemene
Vergadering.
De bijdrage voor het lopende fiscale jaar (01 januari tot en met 31
december) wordt niet later dan 31 Maart betaald.

Visserij op de club wateren
De bepalingen met betrekking tot de visserij club wateren zie het
reglement van de Vereniging voor details. Naast dit zijn de
landelijk Visserij Wet (LfischG) en de Natuur-en dieren- bescherming
van recht in zijn huidige versies.

Welke verplichtingen heb ik als lid?
De verplichtingen van elk lid zijn beschreven in de club-statuten.
Belangrijkste zijn:
Erkenning van de statuten en de besluiten van de Executive en
Advisory Committee (Comite)
-Stipte betaling van de bijdrage tot en met 31 Maart (zie hierboven)
-Doel en taken van de vereniging te ontmoeten en te bevorderen
-Waidgerechte vissen (zie ook Water verordening)
We hopen je bent opgewonden voor het lidmaatschap van de ASV
"Gut Bitt" Wissel e.V. en we hopen verder, je as een nieuw lid om
te verwelkomen.
Vriendelijke groeten en Petri Heil! De raad
De volgende personen vormen het bestuur van de vereniging. Elke
persoon zal graag helpen als er nog vragen zijn.
De raad zal ook u de nodige formulieren toepassen.
Informatie voor geïnteresseerde Nederlander om te vissen in
Duitsland,
geldig ook voor gasten
1. vannodig is de blauwe duitse visvergunning; die kunt u verkrijgen,
als u :
--> lid bent van een nederlandse hengelsportclub (bewijs!) en
--> in bezit van de nederlandse groote vergunning bent en
--> NIET in duitsland woont (uw pas of id card)
2. met deze bewijzen - en met een niet te oud pasfoto - gaat u naar de
burgermeesterij hier in duitsland (b.v. Kalkar of zo)
en tegen betaling van op moment Euro 48,verkrijgt u deze vergunning en die is geldig voor vijf jaar.
De geldigheid kan dan worden verlengd.

3. met deze vergunning kunt u bij ons en ook elders lid in een club
worden en dan gaan
vissen.
Hier de officiële wetgeving:
Vissen voor Nederlanders in Duitsland, bijvoorbeld in
Nordrhein-Westfalen
Der Ausländer muss bei der Beantragung des Fischereischeins an
seinem Urlaubsort
ausreichende Kenntnisse nachweisen, die für die Ausübung des
Fischfangs notwendig
sind. Die aktive Mitgliedschaft in einem Anglerverband reicht dafür
aus.
De vreemdeling moet aangeven op verlof voldoende kennis die nodig
is voor de
uitoefening van de visserij bij de aanvraag van de visvergunning. Het
actieve lidmaatschap
van een vereniging is voldoende voor vissers.
veel plezier en goed vissen!
De Raad

