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Verslag van de algemene ledenvergadering van  

HSV Ons Genoegen-Almere. 
 
Datum: 18 december 2014 

Notulen: Jos Holla 

Aanwezig: 28 leden, presentielijst aanwezig op secretariaat. 

 

1- Opening 

De voorzitter (Arnold Veen) opent de vergadering en heet alle leden van de HSV van harte welkom 

op deze extra Algemene Leden Vergadering. De voorzitter geeft aan dat deze ALV vooral in het teken 

zal staan van het aanpassen van de statuten. Ook zal worden teruggeblikt op de afwikkeling van de 

problematiek met de oud-bestuursleden. 

 

2- Vaststellen agenda 

De voorzitter loopt de agendapunten langs, vraagt de vergadering om het agendapunt statuten na 

agendapunt ‘afronden problematiek oud bestuur’ te bespreken en vraagt de vergadering of er nog 

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

vastgesteld. 

 

3- Notulen buitengewone ledenvergadering 8 mei 2014 

De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld. 

 

4- afhandeling problematiek oud-bestuursleden 

Het bestuur heeft in het voorjaar aangifte gedaan wegens verduistering tegen drie oud-

bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en de ledenadministrateur. De politie 

Flevoland heeft schriftelijk gereageerd en geeft aan dat er sprake is van strafbare feiten maar dat er 

geen vervolging zal plaatsvinden. De reden hiervoor is dat de politie Flevoland deze zaak geen 

prioriteit geeft en onvoldoende personele capaciteit heeft. Op grond van de geconstateerde feiten 

en de reactie van de politie heeft het bestuur besloten de oud-bestuursleden en de 

ledenadministrateur te royeren als lid van de HSV. Hiertegen hebben betrokkenen geen beroep 

aangetekend bij de ALV, wat inhoudt dat het royement definitief is. De financiële schade zal niet 
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worden verhaald i.v.m. dure en langdurige juridische procedure. Dit dossier is wat het bestuur 

betreft hiermee afgehandeld. Hier gaat de ALV mee akkoord.  

 
5- Nieuwe statuten 

De voorzitter geeft aan dat de statuten van de HSV oud zijn (komen uit 2002), niet meer toereikend 

in de huidige tijd en niet passend zijn m.b.t. de visie die het bestuur heeft over het opbouwen van de 

vereniging. Voor de nieuwe statuten is gebruik gemaakt van de voorbeeldstatuten van Sportvisserij 

Nederland. In overleg met de adviescommissie en met de notaris is een opzet gemaakt die aan de 

leden wordt voorgelegd. Getracht is om de statuten duurzaam te beschrijven en dat variabele 

onderdelen en kortlopende aspecten in het huishoudelijk reglement worden omschreven. Het 

huishoudelijk reglement is namelijk door de ALV aan te passen en dat kost geen geld. Op grond van 

de nieuwe statuten zal het huishoudelijk reglement worden aangepast. Dit nieuwe huishoudelijk 

reglement zal in het voorjaar 2015 aan de leden worden voorgelegd. 

 

Algemene opmerkingen: 

Het bestuur wil de commissies een belangrijke rol geven binnen de vereniging. Het zou verstandig 

zijn om ook deze commissies te betrekken bij het opstellen van nieuwe statuten. Dat is nu niet 

gebeurd.  

Afgesproken wordt dat de aanpassing van het huishoudelijk reglement wel in de verschillende 

commissies wordt besproken. 

Een verplichte VOG voor commissieleden en bestuursleden wordt door de leden goed ontvangen. 

 

Hieronder worden de opmerkingen en aanpassingen per artikel beschreven met daarbij het besluit 

van de ALV 

 

Artikel 4.3 

In de statuten wordt geen vaste commissie van beroep opgenomen. Wanneer er geen 

adviescommissie is stelt het bestuur een commissie van beroep samen uit de leden van de 

verschillende commissies als daar aanleiding toe is. 

Artikel 10 

Toelichten wat ‘commerciële activiteiten’ inhouden. Dit gebeurt in het huishoudelijk reglement. 

Toevoegen dat nieuwe en zittende bestuursleden plicht hebben hun nevenactiviteiten te melden. 

Artikel 13.2 

Na verheldering akkoord 

Artikel 19.3 

Onderdeel inschrijfgeld eruit halen 

Artikel 21.2 

Na verheldering en discussie akkoord 

Artikel 24. 

Moet de federatie MidWest Nederland de nieuwe statuten goedkeuren? In de statuten van MidWest 

is hier niets over opgenomen. 

Artikel 24.3 

Na discussie akkoord en handhaven 

Artikel 5.2 
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Gevraagd wordt waarom jeugdleden geen beroep kunnen aantekenen? Dit navragen bij de notaris en 

indien nodig aanpassen conform artikel 4.3 of verwijderen.  

Artikel 8.2 

Verwijzing 5.5 moet 5.2 zijn 

Artikel 17 1. B 

Eruit halen 

Artikel 19.4  

Hier wordt gesproken over 5% van de leden. Na toelichting en discussie akkoord, dus handhaven. 

De nieuwe statuten worden door de ALV goedgekeurd zonder onthoudingen en tegenstemmen. 

 

6 - De nieuwe visie en de missie  
Door één van onze commissieleden is gevraagd naar de missie en visie van de HSV. Het bestuur is blij 
met dit initiatief en heeft een missie en visie geformuleerd. Naast een pakkende slogan: 
“Hengelsport voor en met elkaar”  is de visie uitgewerkt in doelen en activiteiten die leidend en 
sturend zijn voor hetgeen binnen de vereniging wordt gedaan. Ook zijn kernwaarden geformuleerd 
van waaruit leden van onze vereniging handelen. Op de website is de missie en de visie gepubliceerd. 
Er zijn vanuit de ALV geen aanvullingen. 
 

 7- terugblik van het bestuur 

Ongewenste verkoop voorlopige bewijzen lidmaatschap andere verenigingen.  

Het bestuur geeft een toelichting op de situatie. 

Na de terugblik geeft het bestuur een toelichting op verschillende, beperkende maatregelen voor 

sportvissers die geen lid zijn van onze HSV om de belangen van Ons Genoegen-Almere te behartigen. 

De voor- en nadelen van de verschillende acties worden met de leden besproken. 

 

Opgemerkt wordt dat het belangrijk is om juist ook creatief te zijn bij het werven van nieuwe, 

jeugdige sportvissers. Hiervoor wordt een brainstormgroep (Ruud en Arnold B.) opgericht die met 

voorstellen gaat komen en wervingsactiviteiten bedenkt, deze groep kan natuurlijk worden 

uitgebreid. Gedacht wordt aan flyeren, contacten leggen met buurthuizen, benadering huis aan 

huisbladen enz. 

 

Verdiensten binnen de vereniging 

Het bestuur is van mening dat enkele leden zich de afgelopen maanden enorm hebben ingespannen 

voor de vereniging en meent dat zij het verdienen in het zonnetje te worden gezet.  

- Marc Flens, de webmaster, heeft een prachtige nieuwe en overzichtelijke website voor de HSV 

gebouwd. 

- Arnold Baas heeft zich zeer actief ingezet bij alle activiteiten voor de jeugd, het steigerproject en 

heeft de aanleiding gegeven om te komen met een missie en een visie. 

- Rob Kooiman heeft zich ook bijzonder actief ingezet voor de jeugd en het steigerproject; 

- Mario de Jonker heeft ontzettend veel klusjes op zijn schouders genomen en het bestuur hiermee 

heel veel werk uit handen genomen, tevens doet hij samen met Jos de ledenadministratie.  

 

Alle leden ontvangen een presentje van het bestuur. Het bestuur gaat volgend jaar een 

vrijwilligersactiviteit voor alle vrijwilligers organiseren.  

 

8-Rondvraag: 
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Harm: De voorzitter van de witviscompetitie stopt na de wintercompetitie, is er een vervanger? 

Gelukkig wordt Bouke van der Ploeg bereid gevonden deze taak over te nemen. Met het bestuur 

wordt besproken hoe de witviscompetitie kan worden uitgebreid en op korte termijn zullen 

budgetafspraken worden gemaakt. 

 

Ruud: Kan er op de website een overzicht worden gezet met alle namen en contactgegevens van 

bestuursleden en commissieleden?  

Dit wordt toegezegd door het bestuur. 

 

Ruud: Kan het conceptverslag van de ALV op korte termijn op de website worden geplaatst?  

Dat wordt door het bestuur toegezegd. Wanneer het verslag klaar is wordt het verslag gepubliceerd. 

 

Ruud: Is het bestuur op de hoogte van de mogelijkheden tot het gratis verzekeren ( WA en 

ongevallenverzekering) van vrijwilligers via de gemeente?  

Het bestuur geeft aan dat zij een verzekering heeft maar de mogelijkheden zal onderzoeken. Ook de 

verzekeringsmogelijkheden via de federatie worden onderzocht om te kijken of dit goedkoper is. 

 

Ruud: Is het een idee om voorafgaand aan de ALV een activiteit te koppelen om leden te interesseren 

om te komen. Denk aan lezing, demonstratie, film, tombola? 

Het bestuur geeft aan dat zij ook al met ideeën rondlopen en willen starten met een Vis café waar 

leden elkaar kunnen ontmoeten, over hun hobby kunnen praten en dat hier bijvoorbeeld een lezing, 

presentatie of film prima bij aansluit. De leden vinden dit een goed idee. 

 

Ruud: Wanneer is de volgende ALV? 

Het bestuur geeft aan dat de leden bij het ontvangen van de VISpas een flyer ontvangen met 

informatie over de mogelijke datum van de nieuwe ALV. De definitieve datum verschijnt tijdig op de 

website. 

 

Jos: Op de website van de Bait Rebels staat een negatief stukje over onze vereniging en het bestuur. 

De vraag is of de aanwezige leden hiervan op de hoogte zijn en of ze dit ondersteunen. 

Ruud (lid van de Bait Rebels) geeft aan dat de schrijver dit bericht op persoonlijke titel heeft 

geschreven en dat dit bericht berust op ervaringen van 12-13 jaar geleden met het oude bestuur. 

Ruud gaat met de schrijver hierover in gesprek. 

 

Jos: de Bait Rebels hebben geen melding gedaan bij het bestuur voor hun activiteiten op het 

Weerwater in oktober. Zijn de Bait Rebels voornemens toestemming te vragen voor hun op de 

website aangekondigde activiteiten op de Noorderplassen in 2015?  

Ruud geeft aan dat hij nog niet op de hoogte is van deze activiteiten. 

 

Jos: ook staat er bij een stukje tekst over het roofvisfestijn van de Bait Rebels op het Weerwater dat er 

visserijkundig onderzoek heeft plaatsgevonden. De vraag is waar dat vandaan komt en wat er dan 

met die gegevens is gedaan. 

Niemand van de Bait Rebels is hiervan op de hoogte en men kan daar geen antwoord op geven. 
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Ruud: Klopt het dat er wordt nagedacht over de mogelijkheid om leden de mogelijkheid te bieden 

ontheffing aan te vragen voor het gebruik van een leefnet op onze wateren?  

Het bestuur geeft aan dat dit voorstel inderdaad wordt voorbereid en dat hieraan een aantal 

voorwaarden worden gekoppeld.  

 

Frans: mag je snoek meenemen.  

Nee (zie blz. 14 Gezamenlijke Lijst). 

 

Eric: met hoeveel hengels mag je met doodaas vissen in de Almeerse sierwateren.  

Antwoord  is één. Zie hiervoor het aanvullingsblad. 

 

9-sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

 

  


