HENGELSPORTVERENIGING “HILVERSUM”

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de HSV “Hilversum” op
Maandag 16 april 2018 in één van de zalen van de Bethlehemkerk,
Loosdrechtseweg 263 te Hilversum. (nabij rotonde Diependaalselaan en Loosdrechtseweg).
Aanvang 19.30 uur.
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Ingekomen stukken.
04.Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 2017. (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 2019 (toelichting ter vergadering).
09.Vaststelling aangepaste begroting 2018

Vaststelling voorlopige begroting 2019
10. Beleid bestuur.
11.Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn de heren M. Klein (water en visstand beheer), R. Spakman (jeugdzaken). Beide heren
hebben zich herkiesbaar gesteld

Het bestuur stelt voor de heer M. van de Pol te benoemen als lid van de wedstrijdcommissie
Eventuele voordrachten voor (tegen) kandidaten moeten uiterlijk 5 april 2018 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 2017.
15.Rondvraag.
16.Sluiting.
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 6 leden en 6 bestuursleden aanwezig. Ons bestuurslid R.
Spakman is verlaat.. Iedereen wordt verzocht om op te staan en een ogenblik stil te staan bij het
ontvallen van onze mede sportvrienden.
2. Mededelingen
Voorzitter deelt mede dat er geen mededelingen zijn.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Verslag vorige vergadering
De notulen van de ALV van april 2017 worden door de vergadering goedgekeurd. Er zijn geen
opmerkingen of vragen.
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.
Tevens geeft zij aan dat de omissies gecorrigeerd zullen. Uit de vergadering komen geen op of
aanmerkingen.
7. Verslag kascontrolecommissie
De voorzitter leest het verslag van de kascontrolecommissie (Mw. Schley en Mw. Van De Akker) 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 2019
Daar er geen wijzigingen zijn gaat de vergadering hier stilzwijgend mee akkoord.
9. Vaststellen aangepaste begroting 2018 en begroting 2019
Penningmeester geeft uitleg voor zowel 2018 als 2019. Daar de afdracht voorde vispas met € 1,-- is
verhoogd zal de begroting voor 2019 wellicht nog aangepast worden. De vergadering kan zich hierin
vinden en gaat akkoord.
10. Beleid bestuur
Voorzitter geeft de activiteiten weer die we van plan zijn in 2018 uit te voeren. Onze jeugdbegeleider
geeft uitleg over de regionale jeugd visclinic, welke aan de Amstel gehouden zal worden. Vermoedelijk
zal dit half juni 2018 zijn. DE AHV, Zaandam, Weesp en wij zullen dit organiseren.
Helaas is het ook zo dat we de jeugd, ondanks alle inspanningen niet kunnen bereiken. Onze hoop gaat
nu uit naar de regionale jeugddag.
De heer Schopping stelt dat de vislessen een succes zijn, maar dat het vervolgtraject ontbreekt. Op
verzoek van Van Rijn gaat hij trachten het vervolgtraject vorm te geven.
Vissteigers aan het Hilversums-kanaal. Voorzitter geeft aan dat we in een vergaand stadium zitten. Hij
spreekt de hoop uit dat we in het najaar van dit jaar of in het begin van het nieuwe jaar hiermee kunnen
starten
Van Rijn zet de problemen van de nieuwe privacywetgeving uiteen. We volgen het beleid van
Sportvisserij Nederland. Onze leden zullen door ons clubblad en de website op de hoogte gehouden
worden. Het grote probleem zit hem in deelnemers van door ons georganiseerde activiteiten die geen
lid van ons zin. Denk aan de jeugdvisdag op de nationale hengeldag,
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11.Bestuursverkiezing
De aftredende bestuursleden Spakman en Klein worden bij acclamatie herkozen. De heer M. van de Pol
wordt door de voltallige vergadering benoemd als bestuurslid
12 Benoeming reserve lid kascontrolecommissie
De heer N. Cox en Mw. Van Den Akker nemen zitting in de kascontrolecommissie. De heer M. Burrink is
reserve kascontrole lid.
13 Uitreiking trofeeën Kampioenen 2017
Generaal Kampioen: Gerlof Calis. Deze is niet aanwezig en krijgt de prijs op een later moment uitgereikt.
Beste koppel: Gerlof en Marijn de Jong. (De eerste is niet aanwezig)
De zomeravondcompetitie is gewonnen door de heer Roland van Arp. (niet aanwezig)
14 Rondvraag
De heer Zonnenberg vraagt of het mogelijk is om de wedstrijden van de zomeravond competitie laat te
laten beginnen. Helaas is dit niet mogelijk omdat dan de vistijd wel erg kort wordt.
Ook ziet hij graag dat onze social media zoals Facebook actiever wordt bijgehouden. Voorzitter
bevestigt dat een en ander vrij statisch is. Maar gelukkig hebben we mevrouw Han Schley bereidt
gevonden om ons internet gebeuren te gaan bijhouden. We gaan er dan ook van uit dat de website en
onze facebookpagina actiever gebruikt gaat worden.
15 Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun constructieve houding en sluit de vergadering.

