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Verslag van de algemene ledenvergadering van  

HSV Ons Genoegen-Almere. 
 
Datum: 19 mei 2016  

Notulen: Jos Holla 

Aanwezig: de presentielijst is aanwezig op het secretariaat 

 

 

1- opening door de voorzitter 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en geeft aan dat we met een volle agenda te 
maken hebben. 
 
 
2- vaststellen van de agenda 
De voorzitter stelt voor om een extra agendapunt op te nemen in de agenda: toevoegen agendapunt 
Weerwater/Floriade als punt 7a. De aanwezigen stemmen hiermee in. 
 
 
3- korte terugblik op 2015  
De secretaris neemt het woord en begint met een overzicht van de ledenaantallen van de 3 HSV’en 
in Flevoland. 2015 was een goed jaar voor de vereniging met een ledenstijging van ruim 7%. 
Opmerkelijk is wel de ledendaling waar het jeugdleden betreft, dit ledenverlies bij jeugdleden is in 
heel Flevoland aan de orde. Ook bij HSV Lelystad-Dronten is een ledenstijging maar eveneens een 
verlies aan jeugdleden, alleen HSV Ons Stekkie heeft zowel qua ledenaantal als qua aantal 
jeugdleden te maken met een aanzienlijke daling van zo’n 10%. 
 
In 2015 hebben de diverse commissies veel activiteiten ontplooid, we noemen dan specifiek de 
jeugd, de witvis, de roofvis en de karpercommissie. Van al deze activiteiten zijn leuke verslagen terug 
te vinden op de website. Dat de website altijd erg verzorgd en actueel is heeft onze HSV recent nog 
een compliment van de directeur van Sportvisserij Nederland, dhr. Joop Bongers, opgeleverd. 
Hoewel ook de vliegviscommissie diverse activiteiten heeft georganiseerd heeft deze commissie 
ervoor gekozen deze niet met de leden te delen via de website. De commissie heeft, nadat zij 
hierover door het bestuur aangesproken is, besloten vanaf januari 2016 als zelfstandige vereniging 
verder te gaan.  
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Ook is onze HSV vertegenwoordigd in een werkgroep voor de EK witvis 2016 in Almere. Arnold Baas 
en Harm Groothedde geven een korte toelichting over deze werkgroep. Hoewel zij menen iets te 
weinig gehoord te worden zien zij toch kansen om met name voor de jeugd iets te betekenen 
rondom dit EK. Tevens komt het idee ter sprake om bestuur en commissieleden middels een jas en 
shirt met ons logo herkenbaar te maken langs het parcours. Harm Groothedde zegt toe hier naar te 
zullen kijken. 
  
Een dieptepuntje in 2015 is het visverbod in ‘Tussen de Vaarten’. Het bestuur betreurt het dat zij in 
het traject naar dit visverbod niet door de gemeente betrokken is en dat het gemeentebesluit 
volledig achter haar rug om genomen is. Het bestuur hoopt en verwacht dat op termijn de 
gesprekken over het visrecht op dit watergedeelte weer hervat kunnen worden. 
 
De nieuwe huurovereenkomst met de gemeente heeft lang op zich laten wachten maar is er 
uiteindelijk toch gekomen. Deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur van 6 jaar, de visrechten 
van al het beschikbare viswater liggen hiermee t/m 2021 weer bij de HSV. De nieuw verkregen 
visrechten zijn in lijn met de visie van de HSV landelijk ingebracht. 
 
In 2015 is de kwestie met HSV Ons Stekkie uit Zeewolde en Sportvisserij MidWest Nederland over de 
verkoop van vergunningen van de vereniging uit Zeewolde in Almere dusdanig verder geëscaleerd 
dat Sportvisserij MidWest Nederland voornemens was onze HSV te royeren (en hierdoor bijna 5000 
sportvissers ernstig te duperen). Om dit te voorkomen was het bestuur genoodzaakt juridische 
ondersteuning in te schakelen, en zoals verwacht met succes! Deze juridische ondersteuning heeft 
ertoe geleid dat MidWest haar voornemen om onze HSV te royeren introk en hiermee een door ons 
bestuur aangespannen ‘Kort Geding’ ontliep. MidWest heeft vervolgens de kosten van het ‘Kort 
Geding’ betaald. Een tweetal belangrijke stukken van onze Advocaat over deze kwestie worden 
toegevoegd aan de notulen als bijlage 1 en bijlage 2. Opmerkelijk is dat Sportvisserij MidWest 
Nederland zelf helemaal niets meldt over deze hele kwestie, ook niet in haar interne jaarverslag 
2015. Blijkbaar veegt zij deze hele kwestie liever onder het tapijt. De zakelijke relatie met MidWest is 
ondertussen weliswaar enigszins hersteld maar op het moment van dit schrijven nog erg broos. 
 
Ook opmerkelijk is dat het bestuur in 2015 een aantal conflicten heeft gehad met verenigingen en 
organisaties die menen dat het niet nodig is om de visrechthebbende te informeren wanneer men 
voornemens is activiteiten op haar water te organiseren. De Snoekstudiegroep Nederland België 
heeft na een dergelijke actie in 2015 voor haar geplande activiteiten op het Weerwater in 2016 het 
bestuur gelukkig wél benaderd. 
 
Het bestuur heeft in 2015 de ereleden van de vereniging in kaart gebracht en een dossier gemaakt 
waarin beschreven staat waarom deze mensen erelid zijn zodat dit voor de toekomst bewaard blijft. 
Van 1 erelid is het dossier nog niet compleet. Eén van de ereleden is op de vergadering aanwezig en 
bedankt het bestuur voor haar inspanningen hiervoor. Wel staat vast dat er geen nieuwe ereleden 
meer toegevoegd zullen worden, het begrip ‘ereleden’ komt in de nieuwe statuten niet meer voor. 
 
Statuten en HHR: 
De nieuwe Statuten zijn gepasseerd bij de notaris, het nieuwe Huishoudelijk reglement was eerder al 
door de ALV goedgekeurd.  
 
 
3- 2 vaststellen notulen ALV 14 april 2015 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen, de notulen worden vastgesteld. 
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4- financiën: 
Financieel verslag 2015 en begroting 2016 penningmeester; 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de financiën. Duidelijk is dat we een financieel 
gezonde vereniging hebben. Ondanks de extra kosten voor juridische bijstand hebben we toch een 
uitstekend resultaat behaald. 
 
Verslag accountant; 
Het verslag van de accountant bevestigd dat we een financieel gezonde vereniging hebben. Hij 
adviseert de ALV om het bestuur ‘decharge  te verlenen, de ALV stemt hiermee in.  
 
 
5- bestuursverkiezing: voorstel uitbreiding bestuur met 2 leden afkomstig uit de commissies 
De voorzitter leest de voordracht van 2 bestuurskandidaten voor: Paul Maasen en Arnold Baas. Dit 
schrijven is als bijlage 3 aan de notulen toegevoegd. Paul Maasen wegens zijn ruime bestuurs-
ervaring en zijn ervaring in het contacten leggen bij organisaties zoals de gemeente, Arnold Baas 
wegens zijn portefeuille  ‘jeugd’ maar ook door zijn aantoonbare interesse in de vereniging. Denk 
hierbij vooral aan zijn inspanningen voor de visplaatsen voor mindervalide sportvissers. De leden 
stemmen in met de benoeming van beide kandidaten: zowel Paul Maasen als Arnold Baas worden 
per 19-05-2016 aan het bestuur toegevoegd.  
 
 
6- voorstel van Sportvisserij MidWest Nederland m.b.t. verhoging afdracht 
Sportvisserij MidWest Nederland is voornemens de afdrachten voor de VISpas te verhogen en op 
deze manier meer inkomsten te genereren. De afdrachten voor jeugdleden en leden in de 
leeftijdsgroep 14 t/m 17 jaar gaan omlaag. Het bestuur heeft hierop een kritische reactie verstuurd 
aangezien enige onderbouwing ontbrak (dit is ook door andere HSV’en geconstateerd) en is naar een 
inloopavond in Abcoude geweest. Duidelijk is dat er geen unanieme steun voor het voorstel is, 
bovendien is het tijdstip uiterst ongelukkig gekozen aangezien veel HSV’en reeds een ALV hadden 
gehouden waarop de contributiebedragen voor 2017 reeds zijn vastgesteld. Op de ALV van MidWest 
d.d. 26 mei 2016 zal dit onderwerp verder besproken worden. 
 
 
6- 2 vaststellen contributie 2017 
Ondanks de voorgenomen verhoging van de afdracht voor VISpassen door Sportvisserij MidWest 
Nederland ziet het bestuur geen noodzaak de contributie voor 2017 te verhogen, integendeel. Indien 
de afdracht voor jeugdleden en leden in de leeftijdsgroep 14 t/m 17 jaar omlaag gaat meent zij dat 
dit terug te zien moet zijn in de contributie. Het voorstel is dat, indien de afdrachten ongewijzigd 
blijven, de contributie niet verandert wordt. Indien er wel een aanpassing in de afdrachten komt 
zullen voor 2017 de volgende tarieven gehanteerd worden: 
 

• Contributie seniorleden 27 euro; 
• Contributie jeugd t/m 13 jaar van 7 euro naar 6 euro; 
• Contributie jeugd 14 t/m 17 jaar: indien voor deze groep inderdaad een apart tarief 

komt zal de contributie voor hen 22 euro worden; 
• Een sub-lidmaatschap van 14 naar 12 euro. 

 
Het bestuur verwacht echter dat óók Sportvisserij Nederland op termijn met een verhoging van de 
afdrachten zal komen, dat betekent dat een contributiestijging voor 2018 niet uitgesloten kan 
worden. 
Zie productie 1, 2 en 3. 
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7- stand van zaken m.b.t. de visplaats voor mindervaliden 
Arnold Baas geeft een korte uitleg van de inspanningen die hij samen met Rob Kooiman verricht 
heeft om een visplaats voor minder validen te kunnen realiseren in Almere. Uiteindelijk is door de 
gemeente een locatie aan de Hoge Vaart langs de tussenring als bestemming hiervoor aangewezen. 
Het ontwerp betreft een volledig verharde visplaats waarop tevens auto’s geparkeerd  kunnen 
worden. Aan de financiering wordt nog gewerkt: de gemeente heeft een bijdrage geleverd in ‘uren’, 
bij zowel Sportvisserij Nederland als bij het Waterschap Zuiderzeeland zal subsidie aangevraagd 
worden. De overige kosten komen voor rekening van de HSV, de leden stemmen hiermee in. De 
vergunningen zijn allemaal geregeld en de aannemer is gekozen, het wachten is nu op de financiële 
afhandeling waarna de aanleg kan starten. Afgesproken wordt om, wanneer de resultaten positief 
zijn, de komende jaren meer  visplaatsen voor mindervaliden te verwezenlijken. 
Zie productie 4. 
 
 
7a- toevoegen: Weerwater/Floriade 
Paul geeft een korte uitleg over de plannen die er zijn voor de Floriade en het Weerwater en het 
belang van de HSV om hier mee te praten. Samen met de secretaris is hij naar een bijeenkomst 
hierover bij de gemeente geweest waarbij duidelijk werd dat met alle vormen van sport en 
ontspanning rekening is gehouden, behalve met de hengelsport. Door de plannen die er nu zijn komt 
bijvoorbeeld een huidige nachtviszone te vervallen en er is niet nagedacht over een alternatief, 
simpelweg omdat men er niet bij stilstond dat ook sportvissers veelvuldig van het Weerwater gebruik 
maken. Uiteraard is ook het lopende spiegelkarper project genoemd is. Gekeken is naar alternatieve 
locaties voor nachtviszones en gekeken is naar gebieden die nog ontwikkeld moeten worden en waar 
zeker mogelijkheden voor de hengelsport liggen, hiervoor is een overzichtskaartje gemaakt. De 
contacten met de projectmanager zijn gelegd en het bestuur gaat hier verder mee waarbij 
afgesproken is dat Paul Maasen deze kar zal gaan trekken. Tevens zal ook hier gekeken worden naar 
de mogelijkheden om op het Weerwater een visplaats voor mindervaliden aan te leggen. 
Zie productie 5. 
 
 
8- “1 Vispas” (zie o.a. Het Visblad mei 2016 pag. 9): wat doen wij eraan?  
Het bestuur staat voor de volle 100% achter het standpunt dat HSV’en hun viswater moeten 
inbrengen en dat iedereen met 1 VISpas overal moet kunnen vissen. Zij zal hierop blijven hameren op 
iedere denkbare manier. Zelf heeft zij hierin het goede voorbeeld gegeven door al het viswater, in lijn 
met de wens van iedere sportvisser, Landelijk in te brengen. In Flevoland is momenteel  1 HSV die op 
dit gebied vooralsnog in gebreke blijft, dat is Ons Stekkie uit Zeewolde. Deze HSV weigert vooralsnog 
haar viswater in te brengen.  
 
Het bestuur meent wel dat verschillen in contributie het realiseren van één VISpas moeilijk maakt. 
Gaan wij omhoog of gaan zij omlaag? Een belangrijk punt hierin is dat verenigingen met dure eigen 
clubhuizen of duur eigen water niet kunnen zakken met de contributie terwijl het voor een HSV die 
deze zaken niet heeft niet nodig is om te stijgen in prijs. Daarom zouden HSV’en hun ‘bijzondere 
wateren’ uit de VISpas moeten halen en hier aparte vergunningen voor moeten uitgeven waaruit zal 
blijken of er voldoende draagvlak is om deze wateren voor de betreffende vereniging te behouden. 
Een alternatief zou volgens ons kunnen zijn dat men deze wateren Landelijk inbrengt en dat 
Sportvisserij Nederland uit algemene middelen financieel bijspringt. 
 
Tevens zal nut en noodzaak van clubhuizen tegen het licht gehouden moeten worden: wat kost het, 
wat kost het per lid en hoeveel leden maken er nu eigenlijk daadwerkelijk gebruik van? Is het reëel 
een duur clubhuis te handhaven wanneer het overgrote deel van de leden hier geen gebruik van 
maakt maar hierdoor wel geconfronteerd wordt met een duurdere VISpas? En is het reëel dat een 
contributiestijging doorwerkt naar HSV’en zonder clubhuis? 
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9- beroepsvisserij en aalscholvers 
Momenteel is er veel te doen over de beroepsvisserij op het binnenwater in Nederland, ook rondom 
Almere zijn beroepsvissers actief die gebruik maken van de havenkom in Almere Haven. Gebleken is 
dat dit niet past bij de bestemming van deze havenkom, de gemeente is voornemens hierover met 
de beroepsvissers het gesprek aan te gaan. Zelf hebben we geprobeerd buurtbewoners te 
mobiliseren en ze gevraagd ons te informeren wanneer de beroepsvisser vis aan land brengt zodat 
wij bij MidWest kunnen informeren of hij zich aan de afspraken houdt. Dat is gelukt, recent zijn we 
door een alerte buurtbewoner geïnformeerd over een ‘aanlanding’ die we hebben doorgespeeld 
naar Sportvisserij MidWest Nederland. We hopen op deze manier een vinger aan de pols te kunnen 
houden. Hoewel we op de randmeren geen visrecht hebben zijn de activiteiten van de beroepsvissers 
door het in- en uittrekken van vis van directe invloed op de visstand in Almere, alle reden dus om 
hiermee door te gaan. 
 
De voorzitter geeft met behulp van een korte PowerPoint presentatie nog aanvullende 
achtergrondinformatie met cijfers over visstand en aalscholvers. Zo blijkt uit recent onderzoek door 
het wetenschappelijk instituut IMARES dat de laatste jaren de meeste in het IJsselmeergebied 
gevangen vis (met name brasem en voorn) niet via de officiële afslagen wordt verhandeld. De 
aanlandingsdata van PVIS (Productschap Vis) en PO (Producenten Organisatie IJsselmeer) vertonen 
grote verschillen. Gegevens van het Ministerie van economische zaken suggereren dat sowieso niet 
alle gevangen vis wordt aangemeld. Hierbij opgeteld dat de visstand aantoonbaar sterk achteruitgaat 
maakt dat het bestuur “beroepsvisserij” als een belangrijk aandachtspunt beschouwd en hier actief 
op zal blijven acteren, ook naar de federatie MidWest en SVN.  
 
Als laatste relativeert de voorzitter de rol van aalscholvers op basis van populatie gegevens en 
voedselgedrag. De aantallen aalscholver worden vooral bepaald door nestgelegenheden en de 
beschikbaarheid aan vis (draagkracht van het systeem).  Vanaf 1993 zien we dan ook een geleidelijke 
afname in het aantal broedparen in het IJsselmeer gebied van zo’n 16000 tot 8000 nu. Uit onderzoek 
van braakballen uitgevoerd door RWS blijkt dat in het IJsselmeergebied  het dieet van de aalscholver 
voor zo’n 50 % uit pos bestaat.  Op gewichtsbasis vormt blankvoorn slechts zo’n 15% van het voedsel, 
baars vormt zo’n 12 % van het voedsel. Deze getallen laten zien dat de aalscholver als zodanig geen 
bedreiging vormen voor de sportvisserij ofschoon ze lokaal in enkele wateren wel eens voor een 
“incident” kunnen zorgen. De voorzitter zegt toe in een vervolg met aanvullende informatie te 
komen om de leden een goed en onderbouwd beeld te geven van de problematiek.   
 
 
10- inhuren ‘eigen’ BOA 
Het bestuur is voornemens om bij wijze van experiment een BOA in te huren voor een periode van 1 
jaar om stringente controle te kunnen uitoefenen op het nachtvissen in de zomermaanden, het 
vissen op roofvis in het najaar en indien mogelijk zeker ook voor de controle op de beroepsvisserij. 
Hier hangt waarschijnlijk een aanzienlijk kostenplaatje aan, de meeste aanwezige leden zijn hier 
positief over maar één van hen oppert dat er, voordat het bestuur dit idee inderdaad verwezenlijkt, 
een uitgewerkt plan overlegd zou moeten worden. Het bestuur heeft hier geen bezwaar tegen en zal 
dit, wanneer de kosten het noodzakelijk maken, op de ALV van 2017 aan de leden voorleggen. 
 
 
11- rondvraag 
R. Calis vraagt wat er aan de excessieve groei van waterplanten gedaan kan worden. In het 
weerwater is zonder boot straks niet meer te vissen. Het bestuur (Paul Maasen) zegt toe de 
waterplantenproblematiek actief in te brengen in het overleg met gemeente en andere 
belanghebbende aangaande de ontwikkelingen rond het Weerwater (o.a. Floriade). Een echte 
oplossing is nog niet voorhanden. De uitzet van graskarper komt ter sprake maar uitgelegd wordt dat 
de waterbeheerder (het Waterschap Zuiderzeeland) hier erg terughoudend in is. Momenteel is er 
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een proef gaande in Veenendaal die zij op de voet volgt. Bijkomend probleem is dat het in Almere 
niet om een afgesloten plas gaat maar om een groot watersysteem. De vraag is dan ook hoeveel 
graskarper je uit zou moeten zetten voor een goed resultaat (als dat er al zou zijn).  
 
Dhr. Van Houten geeft aan dat op 3 visplekken langs het Felinipad eveneens niet te vissen is door de 
vele waterplanten, het bestuur gaat zich inzetten voor maaiactiviteiten op deze 3 gedeeltes. 
 
Tevens wordt aangegeven dat de visvangsten momenteel erg slecht zijn, duidelijk is dat dit een 
landelijke trend is. Doorgaans is de vispopulatie een afspiegeling van de draagkracht van het water, 
en aangezien het water steeds helderder wordt en minder voedsel bevat loopt de visstand ook terug. 
Vis uitzetten zal daarom feitelijk zinloos zijn. 
 
Harm Groothedde vraagt of er aan Sportvisserij Nederland betaald moet worden voor 
wedstrijdtoestemmingen. De secretaris geeft aan dat dit niet het geval is. Wedstrijdtoestemmingen 
voor HSV’en worden kosteloos door Sportvisserij MidWest Nederland verstrekt. 
 
Er gaan geluiden rond dat er tijdens wedstrijden wel eens sportvissers op het wedstrijdparcours 
zitten die vervolgens niet weg willen wanneer hen dat gevraagd wordt. Hier geldt de regel dat vissen 
op een aangevraagd wedstrijdparcours niet toegestaan is (zie Gezamenlijke Lijst Nederlandse 
viswateren, “Algemene voorwaarden gebruik VISpas” blz. 3 punt 10 ). De sportvisser in kwestie zal 
dus moeten vertrekken. Er wordt wel verwacht dat enige coulance mogelijk moet zijn, bijvoorbeeld 
wanneer de betreffende visser niet echt in de weg zit. Zit hij wel in de weg en weigert hij, dan moet 
de politie gebeld worden en is het afwachten of zij een vervolg aan het verzoek geven. 
 
 
12- sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen ‘wel thuis’. 
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Productie 1 en 2 
 

Afdracht aan SVN in 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voorgenomen afdracht aan MidWest vanaf 2017 
 

 

 

 

 

  



HSV Ons Genoegen-Almere 
www.hsvog.nl 

 
8 

Productie 3 
 

Voorgenomen afdracht aan MidWest / nieuwe tarieven vanaf 2017 
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Productie 4 
 

Schets visplaats Minder Valide. 
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Productie 5 
 

Kaart Weerwater / Floriade / wensen hengelsport 

 

 


