HENGELSPORTVERENIGING “HILVERSUM”
Agenda voor de algemene ledenvergadering van de HSV “Hilversum” op
Maandag 29 april 2019 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 2018. (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 2020 (toelichting ter vergadering).
09.Vaststelling aangepaste begroting 2019

Vaststelling voorlopige begroting 2020
10. Beleid bestuur.
11.Bestuursverkiezing.
Aftredend is mevrouw S.Klein (Penningmeester), A. van de Hazel (Algemeen bestuurslid). Beide
hebben zich herkiesbaar gesteld. Verder is M. de Jong (voorzitter) aftredend. Ingevolge art. 10 van
de statuten dient een voorzitter in functie te worden gekozen. Ook hij heeft zich herkiesbaar gesteld.

Het bestuur stelt voor de heer E. Verloop te benoemen als nieuw bestuurslid.
Eventuele voordrachten voor (tegen) kandidaten moeten uiterlijk 12 april 2019 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 2018.
15.Rondvraag.
16.Sluiting.
.

HENGELSPORTVERENIGING “HILVERSUM”
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 10 leden, 1 erelid en76 bestuursleden aanwezig. Ons
bestuurslid H. Knecht is wegens gezondheidsredenen afwezig. 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 2018 worden door de vergadering goedgekeurd. Er zijn geen
opmerkingen of vragen.
5. Jaaroverzicht secretaris
De voorzitter leest het verslag van de secretaris voor. 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 (De heer N. Cox 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 2020
De blijven nu nog ongewijzigd wel wil het bestuur de leden die niet via een incasso betalen verzoeken
dit te gaan doen. Hier mee kunnen we ongeveer €2000 verdienen. Ons erelid de heer Van Der Straten
vraagt wat het verschil is tussen het betalen via een acceptgiro en via een machtiging. Als een lid via
machtiging betaald dan scheelt dat het lid € 5,-- en de vereniging € 2,-9. Vaststellen aangepaste begroting 2019 en begroting 2020
Penningmeester geeft uitleg voor zowel 2019 als 2020. Voor 2019 zijn er geen op-danwel aanmerkingen.
Voor 2020 vraagt de heer Van Der Straten of de afdracht aan de federatie niet met € 0,75 wordt
verhoogd. Het bestuur moet het antwoord schuldig blijven. De penningmeester zegt toe dit uit te
zoeken, want als dit zo is dan zal er een negatief exploitatie saldo van ongeveer € 1250,00 zijn.
Hoewel niet ter vergadering besproken is dit het antwoord:

HENGELSPORTVERENIGING “HILVERSUM”
10. Beleid bestuur
Voorzitter doet verslag van ons voornemen om een spiegelkarper project. Hij geeft weer van onze
inspanningen die plus minus 3 jaar hebben geduurd en helaas voor als nog op niets zijn uitgelopen.
Verder geeft hij de stand van zaken weer met betrekking tot ons steigerproject aan het
Hilversums-kanaal. De provincie Noord Holland en de gemeente Hilversum hebben reeds hun akkoord
gegeven. We wachten nog op de reactie van de gemeente Wijde Meren.
Een van onze speerpunten is dat we veel controles willen laten uitvoeren op onze wateren. Zo wel door
onze verenigingscontroleur als door de Boa’s
Verder willen we een roofviscommissie opzetten welke onder aanvoering komt te staan van de heer Erik
Verloop als hij tot bestuurslid wordt verkozen.
11.Bestuursverkiezing
De aftredende bestuursleden Van De Hazel en Mw. Klein worden bij acclamatie herkozen. De heer De
Jong wordt door de vergadering in functie tot voorzitter herkozen. De heer E. Verloop wordt door de
voltallige vergadering benoemd als bestuurslid
De heer Verloop geeft aan wat hij van plan is voor de HSV Hilversum. De activiteiten van de
roofviscommissie zijn gericht op alle leden dus jeugd en senioren. Hij hoop de eerste activiteit op 5
oktober 2019 te houden
12 Benoeming reserve lid kascontrolecommissie
De heer N. Cox en Mw. Van Den Akker nemen zitting in de kascontrolecommissie.
13 Uitreiking trofeeën Kampioenen 2017
Generaal Kampioen: Theo van Deventer jr. Deze is niet aanwezig en krijgt de prijs op een later moment
uitgereikt.
Beste koppel: Gerlof en Marijn de Jong.
De zomeravondcompetitie is gewonnen door de heer Anton Hogebirk.
14 Rondvraag
De heer Van Der Straten heeft gelezen dat er een inventarisatie van de Kastanje vijver is geweest. Hij
vraagt of dat zo is. Ook wil hij weten hoe het met de persoon is die denkt dat de ze vijver van hem is.
Voorzitter geeft antwoord en geeft aan hoe het met deze vijver is gesteld en wat onze plannen zijn
De heer Calis vraagt of het mogelijk is om eens een wedstrijd te doen vervissen in de Angstel.
De wedstrijdcommissie zal dit gaan bestuderen, maar geven nu al aan dat er waarschijnlijk parkeer
problemen zijn.
Uit de vergadering komt het bericht dat de Eem nabij Eemdijk en de zogenaamde Peperbus goed te
bereiken en te bevissen zijn
Ook vraagt de heer Calis of er eens een botenwedstrijd gehouden kan worden. De wedstrijdcommissie
zal dit bespreken met de actieve wedstrijdvissers
Mw. Schley vraagt of er al iets geregeld is rond het Verzorgingscentrum Veenstate te Kortenhoef.
Dit is nog niet het geval geweest.
De heer Zonnenberg vraagt of we een beter gebruik van Facebook kunnen hebben.
Het antwoord is dat dit mogelijk is als er iemand is die dit op zich wil nemen.
15 Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun constructieve houding en sluit de vergadering.

