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Verslag van de algemene ledenvergadering van  

HSV Ons Genoegen-Almere. 
 
Datum: 08 mei 2014  

Notulen: Jos Holla 

Aanwezig: 31 leden, presentielijst aanwezig op secretariaat. 

 

 

1- opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden van de HSV van harte welkom op deze 

algemene ledenvergadering. De voorzitter geeft aan dat deze ALV in het teken zal staan van een 

korte terugblik op het verleden en de gebeurtenissen met het oude bestuur, maar vooral 

toekomstgericht is waarbij vooral de opbouw van de vereniging toegelicht zal worden. Het bestuur 

bestaat uit Arnold Veen (voorzitter), Jos Holla (secretaris) en Marco Weber (penningmeester). 

 

2- vaststellen agenda 

De voorzitter loopt de agendapunten even langs en vraagt de vergadering of er nog agendapunten 

toegevoegd moeten worden. Dat is niet het geval dus de agenda wordt vastgesteld. 

 

3- Notulen buitengewone ledenvergadering 08 januari 2014. 

De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld. 

 

3- terugblik op oude zaken 

De voorzitter licht toe dat het bestuur een dossier over de handelswijze van de oud-bestuursleden 

heeft opgesteld. Dit dossier is aan de Adviescommissie overhandigd met de vraag een advies uit te 

brengen of en zo ja welke maatregelen genomen kunnen worden. Uiteindelijk heeft het bestuur 

besloten om op grond van dit dossier en het advies aangifte te doen bij de politie. Deze aangifte is 

inmiddels gedaan, de politie heeft de zaak in onderzoek. 

 

4- nieuwsbrief 

De voorzitter geeft aan dat het informeren en betrekken van leden bij de vereniging een belangrijke 

doelstelling is. Daarom worden geregeld nieuwsbrieven vanuit de vereniging verstuurd aan leden en 
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op de website geplaatst. De laatste nieuwsbrief is via 3000 e-mailadressen onder de leden verspreid. 

Helaas houden spamfilters veelvuldig de nieuwsbrief tegen, maar toch is gebleken dat 30-35% van 

onze leden de nieuwsbrief opent, een mooi resultaat. 

 

5-De financiën:  
De voorzitter licht toe dat de financiën van 2013 een grote puinhoop waren en dat de nieuwe 
penningmeester veel werk heeft verzet om een overzicht over de inkomsten en uitgaven van 2013 te 
krijgen en hiervan een duidelijk overzicht te maken wat voor de leden inzichtelijk is. De 
penningmeester geeft een toelichting aan de hand van een duidelijk en begrijpelijk overzicht wat bij 
aanvang van de aanwezige leden is verstrekt. Bij dit financieel overzicht 2013 is ook een verklaring 
van de accountant bijgevoegd die de financiën heeft gecontroleerd en akkoord bevonden. De 
verschillende inkomsten en uitgaven worden doorgenomen. De penningmeester geeft aan dat een 
vergelijking met de financiën van 2012 niet mogelijk is aangezien deze administratie 
ondoorgrondelijk is en een te grote tijdsinvestering vraagt die niet opweegt tegen de opbrengst 
ervan. Vanaf komend jaar kan wel een vergelijking worden gemaakt.  
 
Er wordt gevraagd waarom er niet met begrotingen wordt gewerkt. Dit komt omdat in de 
opbouwfase niet goed is in te schatten hoe hoog de kosten per commissie zullen zijn en er daarom 
waarschijnlijk meer kosten moeten worden gemaakt dan begroot. De meeste commissies zijn nieuw 
dus een inschatting is lastig. Het bestuur geeft aan belang te hechten aan het verantwoord besteden 
van financiën aan de hengelsport. De penningmeester houdt controle over de uitgaven en zal 
aangeven wat wel of niet acceptabel is. Hij zal bijsturen indien nodig en de commissies leggen 
achteraf verantwoording af. 
 
Maatregelen m.b.t. de financiën zijn: 
- Controle op PC uitgaven, uitgaven altijd verantwoord door 2 bestuursleden, 
- Investeren in vrijwilligers en niet in families en aanhang, 
- Op termijn zoeken naar een goedkopere opslagruimte, 
- Budgetten overzichtelijk maken en afstemmen op deelnemersaantal, 
- Investeren in de jeugd, 
- Inspanningen verrichten voor ‘machtigingen lidmaatschapsgeld’, 
- Gebruik maken van ‘digitaal verkeer’, 
- Heldere onkostenvergoedingen vastleggen in statuten en/of huishoudelijk reglement, 
- Geen betaalde vrijwilligers. 
 
Over de financiën zijn verder geen vragen en opmerkingen en de vergadering verleent het bestuur 
decharge. 
 
6-Commissies: 
De voorzitter geeft aan dat de bemensing van alle commissie gerealiseerd is. De samenwerking met 

de verschillende commissie verloopt positief en de activiteiten zijn gepland. Helemaal nieuw zijn de 

roofviscommissie en streetfishing, de jeugdcommissie heeft eveneens nieuwe mensen. De 

damescompetitie is gestopt. 

 

Adviescommissie: 

De adviescommissie is ontstaan na de BLV op 8 januari waar een drietal leden (Marc Kropman, 

Michael Moone en Paul Maasen) hebben aangegeven het bestuur te willen ondersteunen als daar 

aanleiding toe is. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Adviescommissie. De voorzitter Marc 

Kropman ligt kort toe waar de Adviescommissie zich mee bezig heeft gehouden. 
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Als eerst heeft de Adviescommissie de dossiers van de oud bestuursleden bestudeerd en hierover 

advies uitgebracht. Daarnaast zijn nog enkele oude zaken afgehandeld. Niet alle betrokkenen hebben 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in een gesprek met de leden van de Adviescommissie een 

toelichting te geven op gebeurtenissen waardoor de Adviescommissie zonder deze verklaringen een 

advies heeft uitgebracht. Tenslotte geeft Marc aan dat de Adviescommissie graag met het bestuur 

mee wil denken over het formuleren van voorstellen om de statuten en het huishoudelijk 

regelement aan te passen en ‘up to date’ te maken. 

 

Jeugdcommissie: 

Kevin en Kenneth vormen de jeugdcommissie en worden ondersteund door Rob en Arnold. De eerste 

jeugddag is een feit. Onder enthousiaste leiding hebben kinderen tuigjes geknoopt en gevist met de 

vaste hengel. De HSV heeft viskoffertjes en hengeltjes aangeschaft en andere materialen zodat de 

aankleding van deze dag was en de kinderen met goed materiaal aan de slag konden gaan. Ook is er 

een informatiebrochure gemaakt en verspreid.  Er zijn in totaal 25 aanmeldingen waarvan de eerste 

keer 15 kinderen aanwezig waren. De tweede jeugddag, waarbij ook een wedstrijd wordt gevist vindt 

plaats op 13 mei. Omdat het Moederdag is wordt voor een attentie voor de moeders gezorgd. 

Tijdens deze jeugddag zal ook de onderwatercamera worden gebruikt zodat kinderen ook zien wat er 

onder water gebeurt en wat er allemaal te zien is. Dat is leerzaam! 

Bij de begeleiding wordt uitgegaan van 1 volwassene op drie kinderen, dan houd je voldoende 

overzicht. Alle kinderen beschikken over een zwemdiploma. Er is een mooi verslag gemaakt, dit is op 

de nieuwe website van de HSV te lezen. De volgende activiteiten staan dit jaar voor de jeugd op het 

programma: 

• Meerder jeugddagen (viswedstrijdjes) 

• Een avondwedstrijdje 

• Een koppelwedstrijd waarbij ook opa’s,oma’s en andere familieleden mee kunnen doen 

• Een nachtje karpervissen  

Geconstateerd wordt dat de jeugdcommissie goed bezig is.  

 

Roofviscommissie: 

Eric en Ruud vormen de roofviscommissie. Eric geeft aan dat de eerste prioriteit ligt bij de jeugd. 

Naast informatieve artikelen die al op de website van de HSV zijn geplaatst heeft Eric kaartjes laten 

maken om bekendheid te geven aan de roofviscommissie. Deze komen bij de verkooppunten van de 

HSV te liggen. De roofviscommissie werkt nauw samen met de streetfishingcommissie, een 

commissie die nog helemaal nieuw is binnen de vereniging. Via de ledenadministratie kan de jeugd 

benaderd worden om ze op de hoogte te brengen van de activiteiten van de roofviscommissie.  

 

Samen met het bestuur zijn enkele regels (onder andere mbt een gesloten tijd en het vissen met 

dood aas) aangepast die ter beoordeling naar Sportvisserij Nederland zijn gestuurd. Een ander punt 

waar de roofviscommissie zich over wil buigen is het op peil brengen van de roofvisstand. Gedacht 

kan worden aan een snoekbaarsproject. Hierover kan overleg plaats vinden met de gemeente waar 

op dit moment een positieve relatie mee is. Binnenkort wordt namelijk een nieuw huurcontract 

afgesloten. 

 

Karpercommissie 
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Jos geeft aan dat de karpercommissie goed loopt. De wedstrijden zitten steevast helemaal vol. Dit 

jaar is een nieuwe activiteit in het programma opgenomen: ‘Pennen voor Spiegels.’ Niet alleen is 

deze nieuwe activiteit een uitbreiding op de bestaande activiteiten, hiermee wordt ook geprobeerd 

de spiegels uit de SKP-en in kaart te brengen. Jos laat aan de hand van foto’s van terugmeldingen de 

groei van karpers zien.  

 

Vliegviscommissie 

Arjen en Arnold vormen de commissieleden van de vliegviscommissie. Deze telt nu 43 leden. 

Gemiddeld zijn er jaarlijks 50 leden. Mensen binnen de vliegviscommissie organiseren zelf 

wedstrijden en activiteiten, zoals uitstapjes naar andere locaties om te vliegvissen. In de 

winteravonden zijn er bij Haddock wekelijkse bindavonden waar de leden elkaar treffen. Opgemerkt 

wordt dat het aantal jeugdige vliegvissers erg laag is. Gekeken wordt of samengewerkt kan worden 

met de jeugdcommissie. Bijvoorbeeld door het organiseren van een demonstratie dag tijdens de 

nationale hengelsportdag of op de Pike Experience op 12 oktober waar de HSV vertegenwoordigd is.  

Ook wordt nagedacht over het gebruiken van Japanse vliegvishengels die voor jeugd eenvoudiger te 

hanteren zijn en vliegvissen op deze manier toegankelijk maken. 

 

Witviscommissie 

Deze commissie wordt geleid door Ben en Marco, samen met Bouke en Edwin. Er is nog maar één 

witviscommissie. De wedstrijden vinden meestal plaats op de zaterdag. Daarnaast is er nog de 

2x12uurs competitie en een open individuele wedstrijd. Er zijn 16 enthousiaste witvissers die aan de 

competitie meedoen. Dit jaar wordt ook op locaties buiten Almere gevist, dat is aantrekkelijk. De 

witviscommissie ziet het aantal leden graag groeien tot 25-30, dat is prima te doen. Ook binnen deze 

commissie wordt nagedacht  hoe de bekendheid bevorderd kan worden. 

 

BCWA 

De BCWA is de enige commissie die tijdelijk even wat minder aandacht heeft gekregen. Er is wat 

onduidelijkheid over het bestand aan vrijwilligers wat betrokken wil blijven, de verwachting is dat 

gaandeweg dit jaar nog één en ander helder wordt en dat er, met neme met het oog op 

hengelsportcontrole, eind dit jaar een inhaalslag wordt gemaakt. 

 

Ledenadministratie 

Met ingang van 2014 heeft het bestuur besloten de ledenadministratie onder te brengen bij 

Sportvisserij Nederland. SVN verzorgt de financiële verwerking en uitgifte van de VISpassen. De 

nieuwe ledenadministrateur Mario de Jonker vertelt dat zich bij de uitlevering van de VISpassen voor 

2014 grote aanloopproblemen hebben voorgedaan. Bij 1500 leden is iets misgegaan waardoor zij 

later hun VISpas hebben ontvangen. Alles is nu hersteld en het loopt nu prima, de 

ledenadministrateur heeft er nu veel minder werk aan. Ook met de verkooppunten van 

vergunningen zijn afspraken gemaakt. Maandelijks wordt een factuur verstuurd en betaald door de 

winkeliers. Een inzichtelijke en transparante werkwijze waarbij ook geen ’cash geld’ meer in kas is 

zowel bij de winkelier als bij de ledenadministratie. 

 

Streetfishing 

De voorzitter geeft aan dat streetfishing een nieuwe trend is binnen de hengelsport waar de HSV ook 

op inspringt. Aan Ian is gevraagd om dit op te zetten. Ian vertelt over streetfishing, de doelgroep is 
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jeugd tussen de 16 en 24 jaar die verspreid door de stad in teams vist op roofvis. Voor deze nieuwe 

tak van sport zijn hoodies ontworpen en besteld die tijdens de wedstrijden gedragen kunnen worden 

door de Almeerse deelnemers. Ook is een reglement opgesteld, dit is op de website te lezen. De 

eerste wedstrijd zal in het najaar plaatsvinden. Op de Pike Experience zullen enkele 

streetfishingteams aanwezig zijn. Ook worden kaartjes ontworpen en gedrukt om bekendheid te 

geven aan streetfishing en gaat Ian met enkele streetfishers binnenkort een fotoreportage maken. 

 

7-Commissie-overleg 

De voorzitter is tevreden over het overleg tussen het bestuur en de commissies. Het verloopt in 

harmonie. Er vindt uitwisseling plaats en commissieleden steunen elkaar als daar behoefte aan is. De 

voorzitter is van mening dat bij het aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement 

nagedacht moet worden over de overleg- en besluitvormings structuur binnen de HSV om 

betrokkenheid en invloed van commissie te vergroten. In de commissie wordt immers het werk 

gedaan. Binnen het commissie-overleg zijn ook algemene onderwerpen besproken. Een belangrijk 

onderwerp is (geluids) overlast bij het nachtvissen. Hiervoor zijn nieuwe richtlijnen geformuleerd die 

met de leden worden doorgenomen. De volgende opmerkingen worden gemaakt: 

De voorgestelde een 100 metergrens tussen woonhuizen en nachtvisplek is niet reëel en haalbaar. 

Als voorbeeld wordt de Felliniflat genoemd in Filmwijk die veel dichter dan 100 meter op de 

nachtviszone staat. Ook over het nachtvissen in de sierwateren ontstaat discussie. Besloten wordt 

om het nieuwe voorstel bij een enkel klein detail aan te passen. Tevens zijn er samen met de 

roofviscommissie afsprakengemaakt voor het gebruik van ‘takels’ bij het vissen met dode aasvis of 

een stukje vis. De vergadering is het er wel over eens dat de HSV zijn best moet doen om overlast aan 

te pakken en te voorkomen. 

 

 

8-De nieuwe website 

Omdat de webmaster helaas niet aanwezig kon zijn laat Jos de aanwezigen zien hoe de nieuwe 

website van de HSV er nu uitziet, werkelijk een enorme verbetering. De website is overzichtelijk, 

gebruiksvriendelijk en bevat actuele informatie van alle commissies, die in de toekomst hun eigen 

pagina gaan beheren. Gevraagd wordt of ook een overzichtspagina gemaakt wordt waar alle 

activiteiten van de HSV in één overzicht te zien zijn, Jos heeft toegezegd dit te gaan regelen.  

 

9-Vooruitblik 

De voorzitter blikt vooruit en geeft aan dat het bestuur zeer actief is geweest met het opbouwen van 

de HSV maar ook de HSV ‘toekomstproof’ wil maken. Hiervoor dienen de statuten en het 

huishoudelijk reglement te worden aangepast, deze zijn gedateerd en niet bruikbaar. Bij het 

aanpassen van de statuten en het huishoudelijk regelement zal het betrekken van de commissies een 

belangrijk onderdeel zijn alsook het veiligstellen van de financiën bij de overdracht naar een nieuw 

bestuur. Ook wordt nagedacht om de activiteiten in de toekomst te organiseren voor alleen de eigen 

leden, daar maakt het bestuur zich sterk voor. Voor het profileren van de HSV wordt nog de Pike 

Experience genoemd waar de HSV zich kan laten zien. Tenslotte eindigt de voorzitter zijn vooruitblik 

met een toelichting over de concurrentiestrijd tussen de verschillende HSV-en op grond van wel- en 

niet ingebracht viswater. Er loopt met de Federatie MidWest een discussie. Hierover is ook overleg 

met de gemeente Almere omdat een nieuw huurcontract moet worden afgesloten. 
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10-Rondvraag: 

Wordt een kascommissie ingesteld of laten we een accountant de financiën controleren? 

Besloten wordt om de financiën van 2014 door een accountant te laten controleren. Niet alleen is 

het vinden van controleurs niet eenvoudig, de controle door een accountant is zorgvuldiger. 

 

Waarom heeft alleen de vliegviscommissie toestemming in het Kromslootpark te vissen? 

Dit is het gevolg van een oude afspraak met Staatsbosbeheer die inhoudt dat vliegvissers hier mogen 

vissen in ruil voor een stukje toezicht. Overigens wordt het Kromslootpark steeds minder interessant 

voor sportvissers i.v.m. de ‘verlanding’ van het park. 

 

Zijn de bestuursleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dat is belangrijk bij een 

hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling. 

Ja alle bestuursleden zijn ingeschreven 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt leden uit voor het nuttigen van een consumptie. 

 

 

  


