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Aanwezig: presentielijst aanwezig op het secretariaat 

 

 

1- opening door algemeen bestuurder P. Maasen 

De voorzitter is onverwachts wegens verplichtingen bij de werkgever verhinderd, dhr. Maasen zal zijn 
taak als voorzitter overnemen. Hij heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
 
2- vaststellen van de agenda 
De voorzitter stelt een aantal wijzigingen in de volgorde van de agenda voor, alle aanwezigen stemmen 
hiermee in. 
 
 
3- Vaststellen notulen ALV 19 mei 2016; 
De secretaris loopt samen met de aanwezigen door de notulen van de ALV van 19 mei 2016 heen, er 
zijn geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld. 
 
 
4- korte terugblik op 2016  
De secretaris neemt het woord en loopt met een PowerPoint presentatie even kort door het jaar 2016 
heen. Zo is er gekozen voor een iets kleinere opslag bij de Shuregard wat mede door een mooie 
aanbieding een aanzienlijke besparing oplevert. De kosten voor de website zijn daarentegen 
toegenomen, deze website is na een vervelende crash medio 2016 ondergebracht bij een 
professioneel bedrijf waarmee een optimale website is gegarandeerd maar waar uiteraard wel een 
kostenplaatje aan vast zit.  
 
De diverse commissies hebben een vol programma gehad in 2016, alle gedane activiteiten van de 
Karpercommissie, Roofviscommissie en Witviscommissie zijn voor de ALV overzichtelijk op een rijtje 
gezet. Uitgebreide (foto)verslagen van alle activiteiten zijn natuurlijk terug te vinden op de website. 
 
Onze HSV is ook vertegenwoordigd in de VBC (Visstand Beheer Commissie) van het waterschap 
Zuiderzeeland. Recent is bekend geworden dat de beroepsvisser van Zuidelijk Flevoland zijn 
vergunning heeft verkocht aan een andere beroepsvisser, dit is een wettelijke verplichting. Deze 
nieuwe visser is net als wij betrokken bij de VBC en is begonnen met de uitzet van glasaal, deels 
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gefinancierd met opbrengsten uit de huurovereenkomsten van zowel beroep als sportvisserij in 
Flevoland. In Zuidelijk Flevoland heeft hij 4 kilo uitgezet, dat zijn ongeveer 15.000 glasaaltjes. Over de 
overlevingskansen is eigenlijk nog niets bekend. Tot slot valt te melden dat er in september of oktober 
een visstandonderzoek in de Lage Vaart zal plaatsvinden.  
 
De hengelsportcontrole staat helaas op een laag pitje, alleen in Almere Poort is frequent 
gecontroleerd. Klachten over sportvissers zijn er nauwelijks geweest, wel wordt nogmaals gemeld dat 
er binnen Almere een aantal gebieden zijn waar wij geen visrecht hebben en waar dus niet gevist mag 
worden. Voor 2017 hebben wij overigens zowel een vrijwillige BOA als een ZZP BOA beschikbaar, 
recent zijn beide BOA’s uitgebreid door het bestuur geïnformeerd over diverse aandachtsgebieden en 
afwijkende regels m.b.t. de geldigheid en de voorwaarden behorende bij onze VISpas. Samen met onze 
controleurs hopen we dan ook de intensiviteit van de controles in 2017 op te kunnen voeren. 
 
Eind 2016 heeft het bestuur de Commissie Maatschappelijke betrokkenheid in het leven geroepen. 
Deze commissie richt zich op het actief inzetten om het sportvissen toegankelijk te maken voor diverse 
doelgroepen. Het realiseren van de visvoorziening voor minder validen is hier een voorbeeld van. 
Daarnaast stelt de hengelsportvereniging materialen beschikbaar voor een crisisopvanghuis voor 
kinderen, zodat zij zich ook kunnen ontspannen aan de waterkant. Voor een woonzorgcentrum voor 
ouderen is een VISpas in combinatie met een collectieve vistoestemming geregeld.  
 
Er wordt nog even stilgestaan bij de relatie met Sportvisserij Nederland en de Federatie MidWest 
Nederland. Het bestuur blijft erbij dat problemen uit het verleden opgelost moeten worden waarbij 
financiële compensatie bovenaan de lijst staat. Recent is er bij MidWest een nieuwe directeur aan de 
slag gegaan die direct positief heeft gereageerd op een verzoek van ons om samen rond de tafel te 
gaan. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, hopelijk kan dit een doorbraak in ons langlopende 
conflict met diverse partijen forceren.  
 
Het bestuur geeft aan het jammer te vinden dat zij weliswaar enorme input heeft gegeven aan diverse 
zaken zoals de criteria voor de Jan Teeling Award én de nieuwe statuten van MidWest, dat alle 
opmerkingen bijna één op één zijn overgenomen maar dat een formeel dankwoordje er toch niet vanaf 
kan. Het zit blijkbaar erg diep, dat bleek ook al voorafgaand en tijdens de uitzending van Vis-tv in 
Almere. Vooraf de visrechthebbende informeren vindt men (in ons geval) bij Sportvisserij Nederland 
niet nodig maar ook de naam van onze HSV is in de uitzending werkelijk niet 1 keer genoemd, en dat 
is jammer.  
 
Zoals ook op de vorige ALV gemeld is heeft het inbrengen van viswater voor ons bestuur een hoge 
prioriteit: 1 VISpas is wat de sportvisser wil! Recent is er door MidWest een inventarisatie gedaan wat 
direct al bijna 800 ha ingebracht viswater opleverde. Er is nog een lange weg te gaan maar de eerste 
stappen zijn gezet en de Federatie is, mede door aanhoudend aandringen van ons bestuur, in beweging 
gekomen.  
 
Een belemmering hierin kunnen ‘droge’ verenigingen zijn. Dit zijn visclubjes die geen visrechten (meer) 
hebben en geen viswater beheren maar wel ooit een hengelsportvereniging hebben opgericht. Dat 
moet misschien kunnen, maar dat een ‘droge’ verenigingen dan ook een eigen VISpas mag verkopen 
zorgt voor ongewenste concurrentie welke die ene VISpas die iedere sportvisser zo graag wil in de weg 
staat. Een mooi voorbeeld is HSV Kubus, een ‘HSV’ uit Noord Holland gerund door een 
hengelsportwinkelier. Geen website, onbekend of er een ALV gehouden wordt, niet ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel (verplicht volgens statuten federatie dus notabene geen legitieme 
vereniging), maar wel een eigen VISpas verkopen, en dan uiteraard net iets goedkoper dan die van de 
buren die wel viswater beheren. 3x raden welke VISpas geadviseerd wordt aan klanten die in de winkel 
om een VISpas vragen. Dat verklaart ook het grote ledenaantal (1000 leden), goed voor een opbrengst 
van op jaarbasis zo’n 8000 euro. 
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De Jeugdcommissie:   
Net als vorig seizoen zijn er opnieuw een 8-tal jeugddagen georganiseerd door de jeugdcommissie. 
Wat opviel is dat het aantal jeugdleden dat actief deel neemt aan de jeugddagen terug loopt. 
Daarnaast is er vorig jaar een aantal keren geen of nauwelijks vis werd gevangen, dit is funest. De jeugd 
moet je laten ‘ervaren’ en dat betekent dat ze vis moeten vangen. Doe je dit niet verslapt de aandacht 
snel. Door aanvullende activiteiten zoals oefenen met de werphengel en het nabootsen van het landen 
van een zware vis werden de jeugddagen interessant gehouden. Ondanks dat dit activiteiten zijn die 
bijdragen aan het verbeteren van vaardigheden in het vissen zien we continu moeten vernieuwen om 
de jeugd te trekken.  
 
Voor 2017 hebben we een belangrijke wijziging doorgevoerd, namelijk activiteiten op de 
woensdagavond. Door te vissen op een avond hopen we de visvangst te verhogen en meer en/of 
andere jeugdleden aan te trekken. Met name jeugd van 12 jaar en ouder is lastig te bereiken. Speciaal 
voor deze leeftijdscategorie hebben we ons voorgenomen om een nieuw jeugdprogramma op te 
zetten. Dit programma is er op gericht dat deze categorie aansluiting vind bij de andere commissies 
binnen de vereniging en het regionale en/of landelijke wedstrijd vissen. We zien dat er een kloof 
ontstaat als we geen activiteiten bieden voor deze doelgroep. 
 
 
Visplaats mindervaliden 
We kunnen terug kijken op een succesvolle realisatie van de visplaats voor mindervaliden. We hebben 
de steiger in 2016 gebouwd en feestelijk geopend. Door de geslaagde samenwerking met alle partijen 
heeft ons dit veel positieve aandacht opgeleverd en hebben we ons netwerk kunnen versterken.  
 
De steiger is aangemeld bij diverse landelijke organisaties voor mensen met een beperking. Daarnaast 
is de steiger vermeld op visplanner.nl en daarmee ook te vinden voor sportvissers buiten onze 
vereniging. Door het plaatsen er realiseren van mindervalide parkeerborden zijn ook de 
parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor mindervaliden met een mindervalide parkeerkaart. Dit 
hebben we gedaan zodat de mogelijkheid tot handhaven blijft bestaan in geval de steiger wordt 
gebruikt door valide sportvissers en daardoor een mindervalide sportvisser niet bij de waterkant kan 
komen.  
 
Tijdens de vergadering wordt opgemerkt dat het ook prettig zou zijn als de steiger gebruikt kan worden 
door de doelgroep 60+. Ook hogere leeftijd brengt ongemakken met zich mee. Om deze reden heeft 
HSV-Ons Genoegen-Almere besloten en gecommuniceerd met de gemeente/handhavers dat de 
visvoorziening ook door de 60 plus sportvisser gebruikt mag worden. 
 
Tot vandaag is het gebruik beperkt en hebben we ons niet voorgenomen om op korte termijn een 2e 
visvoorziening te realiseren. 
 
 
5- financiën: 
Financieel verslag 2016; 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de financiën. Wederom is duidelijk dat we een 
financieel gezonde vereniging hebben. Ondanks de aanleg van een kostbare visplaats voor minder 
validen hebben we toch weer een positief resultaat behaald. De ALV verleent het bestuur ‘decharge’.  
 
 
Vaststellen contributie 2018 
Er is geen enkele aanleiding om de contributie aan te passen, deze blijft ook in 2018 dus weer 
onveranderd laag: 27 euro voor senioren, 7 euro voor junioren. 
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6- Jaarplan HSV / Rondje Weerwater / Floriade; 
Met ingang van 2017 werkt de vereniging met een jaarplan waarin alle doelen en activiteiten van het 
bestuur en de commissies zijn opgenomen. Dit jaarplan is terug te vinden op de website. 
De hengelsportvereniging participeert actief in het plan van de gemeente Almere om het Weerwater 
op te knappen, onder de noemer ‘Rondje Weerwater’. Er is een goede samenwerking met de 
gemeente en de vereniging wordt als volwaardig gesprekspartner betrokken bij dit project. De in 2016 
door de hengelsportvereniging gepresenteerde zienswijze op de (her)inrichting van het weerwater 
wordt serieus genomen. De insteek hiervan is het realiseren van voldoende toegankelijke visstekken 
voor de sportvissers. 
 
In 2016 is met de commissies een globale inventarisatie gemaakt van geschikt en aantrekkelijk viswater 
binnen de stadsgrenzen. In 2017 wil de hengelsportvereniging deze wateren in kaart brengen. Denk 
aan vissoorten, waterplanten, oeverbegroeiing enz. Vanuit deze inventarisatie wordt beoordeeld op 
welke wateren de vereniging zich actief zal richten om ze geschikt te maken en/of te houden voor de 
sportvisser. Het in kaart brengen van deze wateren is een omvangrijk karwei. Door middel van een 
uitgezette stageopdracht bij sportvisacademie De Groene Welle in Zwolle gaan enkele studenten deze 
wateren in kaart brengen als afstudeeropdracht. Hiervoor worden de factsheets van Sportvisserij 
Nederland gehanteerd. 
 
 
7- visstand onderzoek Overgooi 
Op verzoek van het bestuur heeft Sportvisserij Nederland op 20 februari 2016 een visstandonderzoek 
uitgevoerd op Overgooi in Almere Hout. Het rapport kwam 1 dag voor de ALV dus het bestuur beperkte 
zich ertoe om even kort door de resultaten te lopen. Wel is duidelijk dat er een acceptabel bestand 
zwemt waarin alle soorten vertegenwoordigd zijn. 
 
 
8- bestuursverkiezing volgens rooster 
De voorzitter en de secretaris waren aftredend en herkiesbaar, beiden zijn unaniem door de aanwezige 
leden herkozen. Hiermee is de continuïteit van de HSV gewaarborgd. 
 
 
9- rondvraag 
Een van de leden vraagt of er door de controleurs extra aandacht gegeven kan worden aan een 
populaire roofvislocatie nabij de Noorderplassen. Het bestuur geeft aan op de hoogte te zijn en heeft 
recent een aantal locaties die extra aandacht behoeven, waaronder deze, aan de BOA’s doorgegeven. 
Een ander lid zou het fijn vinden wanneer er weer een nachtviswedstrijd voor witvissers georganiseerd 
zou worden, het bestuur geeft aan dat die ruimte er altijd is maar dat de organisatie vanuit de 
witvissers zelf zal moeten komen. Dit punt heeft de aandacht van het bestuur. 
 
 
10- sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen ‘wel thuis’. 
 


