HENGELSPORTVERENIGING “HILVERSUM”
Agenda voor de algemene ledenvergadering van de HSV “Hilversum” op
Maandag 18 april 2016 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 2015. (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 2017 (toelichting ter vergadering).
09. Vaststellen begroting 2017.
10. Beleid bestuur.
11. Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn de heren M. Klein (water -en visstandbeheer)en A. van de Hazel (alg. bestuurslid)
Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld.
In de vacature welke is ontstaan door het overlijden van de heer K. van der Straten stelt het bestuur u
voor de heer M. de Jong te benoemen.
Eventuele voordrachten voor (tegen) kandidaten moeten uiterlijk 7 april 2016 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 reserve lid kascontrolecommissie.
13. Uitreiking trofee Generaal Kampioen 2015.
14. Vaststellen wedstrijdprogramma 2016.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 8 leden en7 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, waaronder ons bestuurslid de heer Karel van der
Straten.
2. Mededelingen
Voorzitter zet onze plannen voor een spiegelkarper project op de Wijde Blick uiteen. Echter de
besprekingen met Natuurmonumenten zijn niet makkelijk om dat zij hier nogal wat bezwaren hebben.
De heer G. Schopping is onze nieuwe vismeester, we wensen hem veel succes toe in deze voor de
hengelsport belangrijke functie.
3. Ingekomen stukken
Er is 1 ingekomen stuk en wel van de heer A. van Ouwerkerk welke zelf niet aanwezig is. Dit stuk gaat
over de wedstrijden en zal bij dat agendapunt behandeld worden.
4. Verslag vorige vergadering
De notulen van de ALV van april 2015 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- aanmerkingen.
6. Jaaroverzicht penningmeester
Onze penningmeesteres geeft uitleg van de cijfers betreffende de begrotingen en resultatenrekening.
Uit de vergadering komen geen op- 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 gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid.
8. Vaststellen contributie en entreegeld 2017
Voorzitter geeft aan dat wij geen verhoging van de contributie willen, echter de federatie wil een
afdracht verhoging van 5 euro in 2 jaar. De voorzitter zet één en ander helder uiteen. Ook geeft hij aan
dat wij hier nog niet akkoord mee zijn.
9. Vaststellen begroting 2017
De begroting 2017 wordt vastgesteld. Maar dit kan nog wel via een extra algemene ledenvergadering
worden gewijzigd. Dit is afhankelijk van het besluit over de afdracht verhoging van de federatie.
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10. Beleid bestuur
Er komen geen opmerkingen over het door ons gevoerde beleid, wel geeft de heer Schley aan dat de
hengelsport een duidelijk signaal aan de politiek moet afgeven. Dit mede gelet op het standpunt van de
partij van de dieren. De heer Van de Pol geeft hierop aan dat wie herrie schopt ook meer tegenwerking
kan verwachten. Dus maak geen slapende honden wakker.
Helaas zullen we er rekening mee moeten houden dat de partij van de dieren steeds meer invloed zal
krijgen.
De heer M. van Rosmalen komt met de tip om borden te plaatsen met informatie en telefoonnummer
welke gebeld kan worden bij misstanden. Hierdoor kan het neutrale publiek misstanden aan de kaak
stellen. Ook verzoekt hij om karper uit te zetten in de Lorentzvijver en de vijver te Anna’s Hoeve.
De voorzitter zet de situatie rondom de vijvers uiteen,en geeft aan zo gauw duidelijk is dat er uitgezet
kan worden dit dan ook gedaan wordt. Maar hiervoor is eerst wel gedegen onderzoek nodig. Denk ook
aan het project voor de Wijde Blick, mocht dit niet doorgaan dan zal dit project naar alle
waarschijnlijkheid op het kanaal plaats gaan vinden.
11.Bestuursverkiezing
De aftredende bestuursleden worden bij acclamatie herkozen. De heer M. de Jong wordt benoemd.
12 Benoeming reserve lid kascontrolecommissie
Marco Boer en Han Schley gaan weer zitting nemen in de kascontrolecommissie. De heer Burrink is
reserve kascontrole lid.
13 Uitreiking trofee Generaal Kampioen 2015
Generaal Kampioen: Rinus van der Pol. Secretaris overhandigt de bokaal welke naar zijn vader is
genoemd.
Beste koppel: Theo van Deventer en Ton Ouwerkerk. (Beiden zijn niet aanwezig)
De zomeravondcompetitie is gewonnen door de heer W. van Wijk. (niet aanwezig)
14 Vaststellen wedstrijdprogramma 2016
Hier wordt de brief van de heer Ouwerkerk, welke zelf niet aanwezig is, behandeld . De heer Ouwerkerk
geeft aan dat hij het verstrekte enquête formulier heeft ingevuld en ziet echter geen van zijn wensen
gehonoreerd. De voorzitter van de wedstrijdcommissie zet hun beslissing uit een. Maar daar de
belanghebbende niet aanwezig is kan er ook geen discussie ontstaan.
De heer Van de Pol vraagt zich af of de zomeravond competitie nog wel een competitie is. Hij ziet alleen
maar losse wedstrijden. De wedstrijdcommissie geeft hierop aan de het competitie element er alleen
nog is voor het eremetaal.
Van de Pol geeft aan dat hij een echte competitie leuker vindt, dan komt het beter tot zijn recht.
De wedstrijdcommissie geeft aan dat ze in de toekomst de tenaamstelling zullen wijzigen, zodat het
losse wedstrijden zijn.
Het programma wordt als zodanig vastgesteld.
Voorzitter geeft ook aan dat het statutair niet nodig is om het wedstrijdprogramma op de Algemene
Ledenvergadering te laten vaststellen. Dit zal dan ook niet meer worden gedaan. Het bestuur stelt het
wedstrijdprogramma op. Wel zal het beleid van de wedstrijdcommissie worden voorgelegd.
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15 Rondvraag
De heer G. Schopping vraagt zich af of wedstrijden, welke door andere partijen in ons water worden
vervist wel aangevraagd zijn.
In principe is dat zo, wij hebben hiervoor dan een vergunning verstrekt.
Echter het zal ook wel eens zo zijn dat een wedstrijd niet aangevraagd is. Maar daar kunnen we helaas
weinig aan doen. Het wordt al helemaal moeilijk als de mensen in bezit zijn van een vispas.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun constructieve houding en sluit de vergadering.

