Overeenkomst De Rietvoorn en O.H.V de Sportvissers.

Het bestuur van Hsv de Rietvoorn uit Moergestel, daartoe gemachtigd door haar leden, verleent
hiermee toestemming aan de leden van de O.H.V Sportvissers uit Oisterwijk om te vissen in het
blekven, gelegen aan het Hild in de gemeente Moergestel.
Nadrukkelijk word vermeld dat deze machtiging is verleend voor het Blekven en NIET voor de
zandput!
Beide verenigingen hebben de volgende afspraken gemaakt:
Controle is toegestaan door bevoegde controleurs van de twee verenigingen.
Gebruik van het leefnet is toegestaan.
Organiseren van verenigingswedstrijden alleen in onderling overleg tussen beide verenigingen.

Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd met in achtneming
van onderstaande gebruikersverklaring zoals die is overeengekomen tussen
HSV de Rietvoorn en de heer A Hoeven. Eigenaar van het ven.
1.
Het gebruik van het blekven ten behoeve van de hengelsport en circa drie meter groenstrook vanuit
de waterkant als looppad.
2.
De overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar en daarna per jaar verlengd.
3
Het complete onderhoud van het bedoelde water, evenals de groenstrook van circa drie meter, zal in
handen zijn van de Rietvoorn en de Sportvissers.
4
Het is voor iedereen verboden te zwemmen in het blekven
5
Er mag alleen gevist worden door leden van de Rietvoorn en de Sportvissers en door dagvergunning
houders van Hsv de Rietvoorn in combinatie met een geldige vispas
6
Er mag niets in het water geloosd worden, geen water worden onttrokken of andere activiteiten
plaats vinden, waardoor de visstand in gevaar zou kunnen komen.

7
Per wedstrijd geldt een voerbeperking van 500 gram exclusief aas per persoon.
8.
De Rietvoorn is aansprakelijk voor alle ontstane schade, aangericht door alle visrechthebbende.
9
Het uitoefenen van de hengelsport op het blekven vanuit een boot is niet toegestaan.
10
De Rietvoorn is gerechtigd om na beëindiging van het gebruik van het blekven, de aanwezige vis te
verwijderen.

Namens O.H.V. de Sportvissers Jos Schilders, Voorzitter.

Namens H.S.V de Rietvoorn Peter Stads, Voorzitter.

