HENGELSPORTVERENIGING “HILVERSUM”

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de HSV “Hilversum” op
Maandag 20 april 2015 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 2014. (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 2016 ( toelichting ter vergadering
09. Vaststellen begroting.2016
10.
11.
12. Beleid bestuur.
13. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn mevrouw Stephanie Klein (penningmeester) en de heren Ronald Spakman en Herman
de Wild (wedstrijden) Allen hebben zich herkiesbaar gesteld.
Eventuele voordrachten voor (tegen) kandidaten moeten uiterlijk 10 april 2015 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.
14. Benoeming reserve lid kascontrolecommissie
14. Uitreiking trofee Generaal Kampioen 2014
16. Vaststellen wedstrijdprogramma 2015
17. Rondvraag.
18. Sluiting
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 10 leden en7 bestuursleden aanwezig. 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 onze penningmeesteres net geopereerd is en dat de jeugdbegeleider K. van
de Straten zeer ernstig ziek is. Beide zijn dan ook afwezig
3. Ingekomen stukken
Geen opmerkingen of vragen.
4. Verslag vorige vergadering
De notulen van de ALV van april 2014 worden door de vergadering goedgekeurd. Er zijn geen
opmerkingen of vragen over.
5. Jaaroverzicht secretaris
De secretaris leest voor uit eigen werk. Er geen opmerkingen- dan wel aanmerkingen
6. Jaaroverzicht penningmeester
Door de afwezigheid van de penningmeesteres geeft de voorzitter uitleg van de cijfers betreffende de
begrotingen en resultatenrekening.
7. Verslag kascontrolecommissie
De voorzitter leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. De boekhoudkundige bescheiden zijn
door de kascontrolecommissie in orde bevonden Het bestuur wordt door de vergadering gedechargeerd
voor het gevoerde financiële beleid.
8. Vaststellen contributie en entreegeld 2016
Voorzitter zet de nieuwe situatie uit een. De basiscontributie is € 30,50, toeslag acceptgiro € 5,--.
Nieuwe leden betalen bij een verkooppunt € 40,-- inclusief entreegeld. De heer Van Der Pol vindt de
toeslag van € 5, - voor het betalen met een acceptgiro maar vreemd. Hij is al vele jaren lid betaald keurig
op tijd en wordt nu naar zijn gevoel gestraft omdat hij geen automatische afschrijving. Verder is hij en
nog enige anderen van de aanwezige over de te late toezending van het vispassen. Men had tijdig
betaald, maar ze kregen vispas pas na half januari 2015. De voorzitter zegt toe de penningmeester te
laten uitzoeken of de regeling van de € 5,-- opslag onze vereniging iets oplevert en hij zal ook in gesprek
gaan met Sportvisserij Nederland ter zake van de late toezending van de vispassen.
9. Vaststellen begroting 2016
De begroting 2016 wordt vastgesteld.
12. Beleid bestuur
Marco Boer geeft aan dat er aan de “s Gravelandse Vaart in de nacht veel tentjes van karper vissers
staan. Tevens zegt hij dat er in de nacht veel Polen aan de wijde Blik aan het vissen zijn. Hij wil weten of
we daar iets aan kunnen doen? Voorzitter zegt dat Natuurmonumenten zelf wil controleren op de Wijde
Blik. Verder zullen onze vereniging controleurs als de Boa’s van de federatie controles uitvoeren.
Hoewel de laatste keer bij een grote controle actie in onze regio geen overtreders zijn aangetroffen De
federatie heeft 30 Boa’s lopen. De afspraak is dat 100 uur per persoon controleren.
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13. Bestuursverkiezing
De aftredende bestuursleden worden bij acclamatie herkozen.
14. Benoeming reserve lid kascontrolecommissie
Marco Boer en Han Schley gaan weer zitting nemen in de kascontrolecommissie.
15. Uitreiking trofee Generaal Kampioen 2014
Generaal Kampioen: Antonio Meli
Beste koppel: Andries van Velzen en Hans Knecht
De zomeravondcompetitie is gewonnen door Ad Schimmel.
16.Vaststellen wedstrijdprogramma 2015
De heer Van Der Pol heeft zich verbaasd over het feit dat in januari 2015 de zomeravond competitie al
vol zat, eigenlijk al voordat men zich kon inschrijven omdat het wedstrijd voorstel nu pas op deze
vergadering ter goedkeuring wordt aangeboden.
De Wild zet uiteen dat er aan de Vecht maar een beperkt aantal plaatsen zijn. Tevens is in deze periode
geen optie in verband met de knutten. Van Der Pol kan zich niet vinden in deze beperking. De heer Van
Velzen is het met De Wild eens dat het kanaal door de knutten geen optie is.
Ook vraagt Van Der Pol zich af of het wel een goed idee is om op zondag in Spakenburg een wedstrijd te
houden. Voorlopig is deze wedstrijd onder voorbehoud en de wedstrijdcommissie gaat zich hierover
verder beraden.
17. Rondvraag
De heer Herman van Woudenberg vraagt of de R. Spakman gaat stoppen met de jeugd. Het antwoord is
eenvoudig nee. Deze indruk werd gewekt omdat het niet op de juiste manier in de colofon stond van
ons clubblad. Als het goed is, is dit thans hersteld.
De heer A. Meli geeft aan dat er op het moment maar zeer weinig vis gevangen wordt in de Berlagvijver.
Hij gaat er elke week kijken, maar er wordt niets gevangen. Dit is in ieder geval een attentie sein voor
onze water en visstandsbeheerder, deze zal dit in zijn werkzaamheden meenemen.
Verder zegt de heer Meli dat er veel door Polen gestroopt wordt in de Berlagevijvers. Onze verenigings
controleurs pakken dit op maar helaas hebben we de politiefunctionarissen niet in dienst.
De heer Kees van Woudenberg stelt dat het water van de Berlagevijver erg groen is. Dit zo wellicht
kunnen komen door overbevissing.
De heer Van Der Pol vraagt zich af waarom de wedstrijd tegen Naarden een koppelwedstrijd is. Dit is zo
door Naarden-Bussum bepaald.
Ook wil hij weten of er dit jaar in de zomeravond in 1 of 2 vakken apart gevist wordt.
Dit jaar is 1 vak, dus 1 wedstrijd.
Verder vraagt hij of het dit jaar mogelijk is om een schriftelijke uitslag per wedstrijd te krijgen.
Dit is mogelijk alleen wordt deze uitslag de volgende wedstrijd uitgereikt.
Als laatste stelt hij dat Jan en alleman zich met de wedstrijden etc., bemoeien. De voorzitter zegt dat dit
een bestuurlijke aangelegenheid is. Zaken als wedsstrijdleiding wegen etc. moeten reglementair
gebeuren.
De heer Kees van Woudenberg geeft aan dat hij met zijn graafmachine een sloot had schoongemaakt.
Terwijl hij aan het werk was kreeg hij een BOA op zijn dak, omdat hij enige snoeken uit het water had
getrokken. Voorzitter zegt toe dat hij gaat uitzoeken bij de federatie hoe dit zit.
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De A. van Velzen vraagt van wie de Vecht is nabij Vreeland.
Dit stuk is van ons. Hij geeft aan dat daar regelmatig een groep uit Breda zit te vissen. Dit is dan zonder
toestemming van ons.
18. Sluiting
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten. Hij bedankt de leden voor hun aanwezigheid en
belangstelling.

