
  
HENGELSPORTVERENIGING “HILVERSUM” 

 

  
 
Agenda voor de algemene ledenvergadering van de HSV “Hilversum” op 

Maandag 24 april 2017 in één van de zalen van de Bethlehemkerk, 

Loosdrechtseweg 263 te Hilversum. (nabij rotonde Diependaalselaan en Loosdrechtseweg). 

 

Aanvang 19.30 uur. 
 

01. Opening. 

02. Mededelingen. 

03. Ingekomen stukken. 

04. Vaststellen verslag alg. ledenvergadering 2016. (op aanvraag bij de secretaris, alsmede ter vergadering 

verkrijgbaar). Ook te downloaden van de website: www.hsvhilversum.nl 

05.Jaaroverzicht secretaris (tevens opgenomen in Kontakt). 

06. Jaaroverzicht penningmeester (ter vergadering) 

07. Verslag kascommissie. 

08. Vaststellen contributie en entreegeld 2018 (toelichting ter vergadering). 

09.Vaststelling aangepaste begroting 2017 

 Vaststelling voorlopige begroting 2018 
10. Beleid bestuur. 

11. Bestuursverkiezing.  

Aftredend zijn de heren J. van Rijn (ledenadministratie), H. Knecht (secretaris) en de heer W. dan 

der Straten (voorzitter). De heren Van Rijn en Knecht hebben zich herkiesbaar gesteld 

De heer van der Straten is niet herkiesbaar, daardoor ontstaat er een vacature voor de functie 

van voorzitter. Ingevolge artikel 10 van de statuten dient een voorzitter in functie te worden 

gekozen. Het bestuur stelt voor de heer Marijn de Jong te benoemen als voorzitter 
Eventuele voordrachten voor (tegen) kandidaten moeten uiterlijk 12 april 2017 bij de secretaris zijn 

ingediend. De voordracht moet vergezeld zijn van een bereidverklaring van de kandidaat en tevens 

voldoen aan het gestelde in art. 6. Lid 1 van het huishoudelijk reglement. 

12. Benoeming kascommissie en reserve lid kascommissie. 

13. Uitreiking trofeeën Kampioenen Viswedstrijden 2016. 

14. Rondvraag.  

15. Sluiting. 
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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 9 leden en 8 bestuursleden aanwezig. Ons bestuurslid A. van 
de Hazel,  is met kennisgeving afwezig. Iedereen wordt verzocht om op te staan en een ogenblik stil te 
staan bij het ontvallen van onze mede sportvrienden. 
 

2. Mededelingen 
Voorzitter geeft aan dat er een extra agendapunt komt. Dit agenda punt krijgt nummer 2A. 
 

2A. Feestelijkheden: 
De heren Van der Straten en Van Rijn worden door de penningmeester verzocht om even de 
vergadering te verlaten. Een korte tijd later worden ze verzocht om terug te komen. 
Beide heren worden door de vergadering beloond met het erelidmaatschap van de vereniging. 
Het leuke was dat ze elkaar met deze titel mochten belonen. De heer Van der Straten stak de loftrompet 
af over de heer Van Rijn. Die verleden jaar 25 jaar in het bestuur zat van onze vereniging. 
En gaf een opsomming van de vele activiteiten die Van Rijn voor hengelsport in het algemeen en voor 
onze vereniging had gedaan. Van Rijn op zijn beurt deed het zelfde voor onze vertrekkende voorzitter 
Van der Straten. Deze heeft niet alleen in het bestuur van onze vereniging gezeten maar is ook een zeer 
gewaardeerd bestuurslid geweest in het bestuur van de federatie MidWest Nederland. Ook zat hij tot nu 
toe is de Commissie Verbetering Sportvisserijmogelijkheden van de federatie. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Verslag vorige vergadering 
De notulen van de ALV van april 2016 worden door de vergadering goedgekeurd. Er zijn geen 
opmerkingen of vragen over. 
 

5. Jaaroverzicht secretaris 
De secretaris leest voor uit eigen werk. Er zijn geen op of aanmerkingen. 
 

6. Jaaroverzicht penningmeester 
Onze penningmeester geeft  uitleg van de cijfers betreffende de begrotingen en resultatenrekening. Uit 
de vergadering komen geen op of aanmerkingen. 
 

7. Verslag kascontrolecommissie 
De voorzitter leest het verslag van de kascontrolecommissie (Mw. Schley en de heer Burrink) voor. De 
boekhoudkundige bescheiden zijn door de kascontrolecommissie in orde bevonden Het bestuur wordt 
door de vergadering gedéchargeerd voor het gevoerde financiële beleid. 
 
8. Vaststellen contributie en entreegeld 2018 
De penningmeester zet uiteen dat we graag de contributie met € 2,-- willen verhogen. De oorzaak is 
gelegen in het feit dat de afdracht naar de federatie met € 1,75 zal stijgen. Wij houden hier dus € 0,25 
aan over. Deze afdracht verhoging komt door dat de federatie meer personeel wil aannemen, deze 
nieuwe werknemers moeten vooral op lokaal niveau de belangen van de hengelsport beschermen. 
De heer Manie stelt voor om de contributie met een groter bedrag te verhogen. Zodat er dan meer geld 
kan naar de jeugdactiviteiten. Voorzitter zet uiteen dat we hier al veel aan doen maar dat de respons 
zeer mager is. Ondanks dat we alles proberen om de jeugd te bereiken. 
Na deze uitleg wordt besloten om de verhoging van de contributie te laten bij hetgeen het bestuur 
voorstelt.  
 
9. Vaststellen aangepaste begroting 2017 en begroting 2018 
Penningmeester geeft uitleg voor zowel 2017 als 2018. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
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10. Beleid bestuur 
Voorzitter geeft de activiteiten weer die we van plan zijn in 2017 uit te voeren. Ook is het jammer dat er 
geen karpervissers  aanwezig zijn om met hun van gedachten te wisselen wat we voor hun kunnen 
betekenen. 
Helaas is het ook zo dat we de jeugd, ondanks alle inspanningen niet kunnen bereiken. Onze hoop gaat 
nu uit naar de regionale jeugddag. 
Verder zijn we druk met het steigerproject, we proberen om nabij de invalidenplaats een 25 tal steigers 
te laten plaatsen. Hiervoor zijn er wel een aantal gesprekken met verschillende gemeentes gaande. 
De heer Manie vraagt of het mogelijk is of we contact willen opnemen met de boer nabij’T Hemeltje. Dit 
wordt toegezegd. 
 
De heer Pel vraagt of het mogelijk is om paaltjes te plaatsen bij de invalidenplaats, zodat het niet meer 
mogelijk is dat daar illegaal boten te water  worden gelaten. Voorzitter geeft aan dat dit ook 
meegenomen wordt naar het overleg welke we hebben met de gemeente. 
 
11. Bestuursverkiezing 
De aftredende bestuursleden Van Rijn en Knecht worden bij acclamatie herkozen. De heer M. de Jong 
wordt benoemd in de functie van voorzitter en krijgt van de scheidend voorzitter de voorzittershamer 
uitgereikt. Vanaf dit moment neemt de nieuwe voorzitter de vergadering over. 
 

12 Benoeming reserve lid kascontrolecommissie 
De heer Burrink en Mw. Van Den Akker nemen zitting in de kascontrolecommissie. De heer Cox is 
reserve kascontrole lid. 
 

13 Uitreiking trofeeën  Kampioenen 2016 
Generaal Kampioen: Nico Koppel. Deze is niet aanwezig en krijgt de prijs op een later moment 
uitgereikt. 
Beste koppel: Hans Knecht en Andries van Velzen. (De laatste is niet aanwezig) 
De zomeravondcompetitie is gewonnen door de heer T. van Deventer. (niet aanwezig) 
 
14 Rondvraag 
De heer Zonnenberg ziet graag dat er een deadline op de website en clubblad komt voor de inschrijving 
bij de wedstrijden. Dit wordt toegezegd. 
 

De heer Van Woudenberg vraagt hoe het zit met de vislessen op de scholen. De heer Spakman zet uit 
een dat dit door ziekte van de Heer Schopping niet goed gegaan is. Hij heeft dit nu zelf opgepakt en zal 
de vrijwilligers op de hoogte houden. 
 
De heer Meli zegt dat er volgens hem geen vis meer zit in de Berlagevijver, dit zou komen doordat 
Poolse vissers de gevangen vis meenemen. 
 

De heer Manie ziet graag meer controle en handhaving van het meeneemverbod. Desnoods kan de 
burger dit zelf doen. 
 

Ook geeft de heer Zonnenberg te kennen dat hij vaker gecontroleerd wil worden. Tevens gaf hij aan zich 
nuttig te willen maken als verenigingscontroleur. Vanuit het bestuur zal hierover met hem contact 
worden opgenomen. 
Wij zullen deze opmerkingen inzake de controles meenemen naar de daarvoor bestemde organisaties. 
 
15 Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun constructieve houding en sluit de vergadering. 


