Regels voor het aanvragen van wedstrijdtoestemmingen
Aanvragen voor het houden van viswedstrijden kunnen alleen worden gedaan voor
verenigingswateren van GHV – Groene Hart die op de verenigingswebsite zijn aangewezen als
wedstrijdwater.
Deelnemers aan viswedstrijden dienen in het bezit te zijn van een geldige VISpas.
Het betreft:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oude Rijn – traject De Krom (Woerden – Nieuwerbrug)
Oude Rijn – traject Wierickerschans (Nieuwerbrug – Bodegraven)
Oude Rijn – traject Bodegraven – Zwammerdam
Gouwe – traject Nieuwe Broekweg 1
Gouwe – traject Nieuwe Broekweg 2
Recreatiegebied Madestein – traject Oostmadeplas (Grote Recreatieplas)
Recreatiegebied Madestein – traject Madesteinplas (Kleine Recreatieplas)
Recreatiegebied Madestein – traject Madesteinsloot (achter clubhuis)

Per viswedstrijdtraject kan voor maximaal 30 deelnemers toestemming worden aangevraagd. Voor
de trajecten op de Oude Rijn zullen wedstrijdvrije weekenden worden ingevoerd.
De betreffende weekenden worden op het aanvraagformulier voor het aanvragen
wedstrijdtoestemmingen aangegeven.
Voor het uitgeven van wedstrijdtoestemmingen worden de volgende tarieven in rekening gebracht:
o
o
o

Tariefgroep 1 (aangesloten/VISpas-uitgevende verenigingen): geen kosten.
Tariefgroep 2 (niet-aangesloten verenigingen): € 15 per wedstrijd(dag).
Tariefgroep 3 (commerciële wedstrijden): € 15 per wedstrijd(dag) + € 1 per deelnemer per
wedstrijd.

Alle wedstrijdaanvragen anders dan van een vereniging die ingeschreven staat als vereniging bij de
Kamer van Koophandel zijn in beginsel commercieel.
Eveneens worden aanvragen voor 24-uurs- of meerdaagse wedstrijden en aanvragen voor meer dan
1 wedstrijdtraject tegelijk op dezelfde datum als commerciële aanvraag behandeld.
Voor low-budget wedstrijden van hengelsportwinkeliers die de VISpas van GHV – Groene Hart
verkopen, worden aparte afspraken gemaakt.
Aanvragen kunnen uitsluitend via het online aanvraagformulier worden gedaan tot 15 februari van
het betreffende kalenderjaar.
Aanvragen die binnenkomen na deze datum worden wel behandeld maar verhoogd met EUR 5,00
extra administratiekosten.
Aanvragen binnengekomen in de periode 2 weken voor de te vissen wedstrijd worden niet in
behandeling genomen.
Kosten verbonden aan mutaties op reeds verleende toestemmingen bedragen voor tariefgroep 1 € 5
en de tariefgroepen 2 en 3 100% extra.
Aanvragen voor karper- en roofviswedstrijden zijn alleen beperkt mogelijk. Deze aanvragen zullen
worden beoordeeld op de mate van commercialiteit en de mogelijke impact op de omgeving.

Voor aanvragen die niet vallen onder een van de hierboven vermelde voorwaarden, wordt door het
bestuur bepaald of toestemming wordt gegeven en tegen welk tarief.
Aanvragers ontvangen binnen 3 weken via e-mail een toezegging (reservering) met daarbij – indien
van toepassing - een verzoek tot betaling. Na betaling ontvangt de aanvrager eveneens via e-mail de
definitieve toestemming.
Het Bestuur

