
  
HENGELSPORTVERENIGING “HILVERSUM” 

 

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

28 april 2014 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 2013. (op aanvraag bij de secretaris, alsmede ter vergadering 

verkrijgbaar). 

05. Jaaroverzicht secretaris 2013. 

06. Exploitatie overzicht 2013 

07. Verslag kascommissie. 

08. Decharge penningmeester 

09. Vaststellen contributie en entreegeld 2015. 

 Het voorstel is om de contributie ongewijzigd vast te stellen op de bedragen zoals die voor 2014 gelden. 

10. Vaststellen begroting 2014. 

11. Beleid bestuur. 

12. Bestuursverkiezing.  

Aftredend zijn de heer W. van der Straten (voorzitter) J. van Rijn (ledenadministrateur), de heer H. 

Knecht en de heer F. Beutick (water en visstandsbeheer) De heren W. van der Straten, J. van Rijn en 

H. Knecht zijn herkiesbaar. De heer Beutick is niet herkiesbaar. 

In de vacature van penningmeester stelt het bestuur voor te benoemen mevrouw Stephanie Klein. In 

de vacature ontstaan door het vertrek van de heer Beutick stelt het bestuur voor de heer R. Spakman 

te benoemen. 

Eventuele voordrachten voor (tegen) kandidaten moeten uiterlijk 18 april 2014 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. 

 

13. Benoeming reserve lid kascontrolecommissie 

14. Uitreiking trofee Generaal Kampioen 2013 

15. Vaststellen wedstrijdprogramma 2014 

16. Rondvraag.  

17. Sluiting 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 28 april 2014 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 8 leden en8 bestuursleden aanwezig. De heer R. Spakman is 

niet aanwezig. 

Iedereen wordt verzocht om op te staan en een ogenblik stil te staan bij het ontvallen van onze mede 

sportvrienden. 

 

2. Mededelingen 

Geen 

 

3. Ingekomen stukken 

Geen opmerkingen of vragen. 

 

4. Verslag vorige vergadering 

De notulen van de ALV van april 2013 worden door de vergadering goedgekeurd. Er zijn geen 

opmerkingen of vragen over. 

 

5. Jaaroverzicht secretaris 

De secretaris leest voor uit eigen werk, dit omdat het jaarverslag van hem helaas niet was opgenomen 

in het clubblad. Verder zijn er geen opmerkingen. 

De voorzitter doet verslag van het jubileumjaar. Tevens geeft hij aan wat we van plan zijn om te 

organiseren in 2014. Bijvoorbeeld er zijn al een negen tal vislessen gepland voor kinderen van de 

basisschool. 

 

6. Exploitatie overzicht 2013 

De voorzitter/penningmeester geeft uitleg van de cijfers betreffende de begroting en resultatenrekening 

2013. 

 

7. Verslag kascontrolecommissie 

De voorzitter/penningmeester leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. De 

boekhoudkundige bescheiden zijn door de kascontrolecommissie in orde bevonden, 

 

8. Decharge verlening 

De penningmeester en met hem het gehele bestuur worden door de vergadering gedechargeerd voor 

het gevoerde financiële beleid. 

 

9. Vaststellen contributie en entreegeld 2015 

Het voorstel van het bestuur om de contributie en entreegelden ongemoeid te laten worden door de 

vergadering overgenomen. 
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10. Vaststellen begroting 2014/ 2015 

Ook hier zijn er geen op dan wel aanmerkingen. De beide begrotingen worden overeenkomstig 

goedgekeurd. 

 

11. Beleid bestuur 

De voorzitter zet uit een hoe het zit met de zogenaamde heerlijkheidsrechten. Deze rechten zijn meestal 

in het bezit van de oude adel. 

De federatie Midwest Nederland heeft een speciaal team geformeerd, wat onderzoekt welke van deze 

rechten aangekocht kunnen worden. 

Verder geeft de voorzitter aan dat we aan het kijken zijn naar een clubgebouw. De heer A. van Velzen 

zegt hierop dat we hierover goed moeten nadenken. Je moet in ieder geval voldoende mensen hebben 

om een clubgebouw draaiende te houden. De voorzitter zegt hierop dat het in eerste instantie de 

bedoeling is dat we hier vislessen etc. in gaan geven. 

Ook vraagt de heer Van Velzen hoe het zit met de nachtvisvergunningen voor het Hilversums-kanaal. 

In de wateren van de HSV Hilversum mag alleen in het kanaal nacht gevist worden. Je moet hier dan wel 

een nachtvisvergunning van onze vereniging voor hebben. Deze nachtvisvergunning wordt alleen 

verstrekt aan de leden van onze vereniging. Dit betekent dat alleen leden van onze vereniging hier 

middels onze eigen nachtvisvergunning in de nacht mogen vissen. V 

 

12. Bestuursverkiezing 

De voorzitter bedankt de heer F. Beutick voor zijn werkzaamheden. Hierbij roemt hij het 

jubileumnummer, ons nieuwe clubblad en het communicatieplan welke door Frits vervaardigd zijn. 

Verder hield Frits zich bezig met de promotie van ons vereniging. Het bestuur heeft de heer Marijn de 

Jong bereid gevonden, deze werkzaamheden van Frits over te nemen De heer de Jong zal wel alle 

bestuursvergaderingen bijwonen, maar thans heeft hij nog geen bestuursfunctie, omdat in het bestuur 

daar geen ruimte voor is. 

In ons honderd en eerste jaar hebben we voor de eerste keer een vrouw als bestuurster weten te 

verwerven. Mevrouw Stephanie Klein wordt gekozen als penningmeester. Ook de heer Spakman wordt 

gekozen als bestuurder. De aftredende bestuursleden worden bij acclamatie herkozen. 

 

13. Benoeming reserve lid kascontrolecommissie 

Marco Boer en Han Schley gaan weer zitting nemen in de kascontrolecommissie.  

Als reserve lid wordt ook dit jaar de heer Michiel Burrink benoemd. 

 

14. Uitreiking trofee Generaal Kampioen 2013 

Generaal Kampioen: Theo van Deventer  

Beste koppel: Andries van Velzen en Hans Knecht 

De zomeravondcompetitie is gewonnen door Ad Schimmel. 

 

15. Vaststellen wedstrijdprogramma 2014 

Het wedstrijdprogramma voor 2014 wordt vastgesteld. 
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16. Rondvraag 

De heer van Deventer vraagt of we nog steeds in gesprek zijn met de gemeente met betrekking tot de 

vissteigers. Het antwoord is ja, maar omdat we te maken hebben met verschillende overheidsinstanties 

is het een project waarvoor we een lange adem nodig hebben. 

 

De heer Van Velzen vraagt of het mogelijk is dat er meer parkeerruimte komt langs het kanaal. 

Voorzitter antwoord dat we dit mee zullen nemen naar de provincie. 

 

17. Sluiting 

De vergadering wordt door de voorzitter gesloten. Hij bedankt de leden voor hun aanwezigheid en 

belangstelling. 

 

 


