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Voordracht nieuwe bestuursleden HSVOG-Almere 
Ter behandeling op de ALV van 19 mei 2016. 
 
 

 
In lijn met de wens zoals geuit door bestuurders van SVN en de federatie MidWest heeft het 
bestuur het voornemen het ‘Algemeen Bestuur’ uit te breiden met 2 kandidaten afkomstig 
uit de commissies. Het fundament van de vernieuwde vereniging is af en we kunnen ons 
steeds meer richten op het daadwerkelijk behartigen van de belangen van onze leden. Het 
dagelijks bestuur wil zich daarom nu versterken met 2 algemeen bestuursleden die vanuit de 
commissies ‘boven zijn komen drijven’. De komende tijd zal zij bovendien via de website en 
de nieuwsbrief een uitvraag doen voor nieuwe commissieleden om het bestuur verder te 
ontlasten. De twee leden die nu worden voorgedragen om deel uit te maken van het bestuur 
zijn Paul Maassen en Arnold Baas. 
 
 
Paul Maasen (algemeen bestuurslid). 
Paul Maasen is al sinds 2013 actief als vaste adviseur van het bestuur. Hij beschikt over 
ruime ervaring in het ondersteunen van verenigingsbesturen vanuit de KNVB en NOC*NSF 
op het thema sportiviteit en respect. Door hem toe te voegen aan het bestuur kan vorm 
worden gegeven aan een sportieve en bruisende verenigingscultuur en het 
vrijwilligersbeleid. Daarnaast  kan hij vanuit deze rol een actieve inbreng leveren op de  
Ledenvergadering én op Thema avonden van Sportvisserij MidWest Nederland. 
 
Arnold Baas (algemeen bestuurslid) 
Arnold Baas is voorzitter van de jeugdcommissie en sinds 2013 betrokken bij de HSVOG. 
Arnold trekt sinds de jeugdcommissie met veel enthousiasme en toont daarnaast brede 
interesse in de vereniging zoals blijkt uit o.a. zijn inspanning (samen met Rob Kooiman) voor 
de aanleg van visplaatsen voor mindervaliden.  Het bestuur vindt de jeugdcommissie een 
dermate belangrijk onderdeel van de vereniging dat ze de voorzitter graag als algemeen 
bestuurslid ziet met de portefeuille jeugd. Daarnaast heeft ook Arnold als bestuurslid 
toegang tot Thema avonden van Sportvisserij MidWest Nederland. 
 
 
Arnold Veen. 
Voorzitter HSVOG-Almere 
22 april 2016. 
 


