
 

   Algemene Ledenvergadering  2016  gehouden op 25 Januari 2017 

Notulen bestuursvergadering 14 december 2016 

Aanwezig:  A. van Lieshout, G. te Spenke, H. Somsen, I. Schäperclaus, R. Stuiver, M. 

Berends, W. Stokkers, H. Ros, T. Wesseler, N. Lüdiger-Schlütter, H. Ruiters, D. 

Roerdink, H. te Walvaart, T. v/d Spoel.  

Afwezig:  H. te Rietmole (met kennisgeving) 

 

1. Opening 

Arno opent om 20:00 uur de algemene leden vergadering, en heet iedereen welkom. voor 

de jaarlijkse ledenvergadering. Hij geeft aan dat met name de wijzigingen in het 

wedstrijdreglement vragen kunnen oproepen. Er is hier ruimte voor discussie. Daarnaast 

geeft Arno aan dat er wellicht wat onduidelijkheid kan zijn ontstaan over de datum van de 

jaarvergadering omdat de datum van de vergadering over dit jaar al op de wedstrijd 

kalender (agenda) staat.   

2. Notulen vorige leden vergadering d.d. 27 januari 2016 

Arno geeft aan niet alle punten van de vorige notulen te willen doorlopen. Vanuit de 

aanwezigen zijn er geen vragen of aanvullingen op de notulen van vorig jaar. Deze zijn 

daarom per vandaag goedgekeurd.  

3. Ingekomen stukken 

Arno meldt dat er via de Federatie ene oproep is gekomen voor deelname aan de selectie 

wedstrijden (klik HIER voor de brief). Hij wil hierop later terug komen.  

4. Jaarverslag secretaris 

Arno meldt dat we kunnen stellen dat wat betreft het vangen van vis tijdens de wedstrijden, 

vorig jaar een teleurstellend seizoen was. De teleurstellende resultaten zullen effect hebben 

gehad op het aantal deelnemers, maar gelukkig was de opkomst toch redelijk. Helaas was dit 

bij de jeugd anders. Gerrit meldt dat het steeds lastiger is om de jeugd naar de waterkant te 

krijgen. Dit is een landelijke trend. Toch hebben we voor dit jaar gewoon de 

jeugdwedstrijden weer op het programma gezet. Afhankelijk van de deelname bepalen we 

of we de jeugdcompetitie gaan afwerken of niet.   

 

http://www.hfmiddennederland.nl/wedstrijden/inschrijven-selectiewedstrijden.html


 

5. Jaarverslag penningmeester 

Gerrit deelt de jaarrekening uit aan de leden en meldt dat we ook dit jaar hebben we een 

positief resultaat kunnen boeken. We krijgen nog een eindafrekening van Sportvisserij 

Nederland. Deze zal ongeveer € 2.500,-- bedragen.  

Voor het maaien van de waterkanten is nog één extra bosmaaier aangeschaft. Verder 

hebben we geen onvoorziene uitgaven gehad.  

6. Verslag Kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Thijs van der Spoel en Dinant Roerdink, meldt dat ze na 

inmiddels gedane kleine correctie de jaarrekening goedkeuren en derhalve decharche 

verlenen.  

7. Verkiezingen kascommissie 

Arno geeft aan dat Dinant Roerdink aftredend is. We bedanken hem. Hierdoor schuift Tijs 

van der Spoel door naar 1e controleur. Omdat Marc Berends op de reserve lijst stond, maar 

zitting neemt in het dagelijks bestuur, komen er twee te vervullen plaatsen bij in de 

kascommissie. Die van 2e controleur en die van reserve. Thomas Wesseler meldt zich als 2e 

controleur en Henk Ros als reserve. Hiermee is de kascontrolecommissie weer compleet.   

8.  Bestuursverkiezing 

Arno meldt dat er al veel aandacht en actie is ondernomen om extra mensen in het dagelijks 

bestuur te krijgen. En geeft aan erg blij te zijn met de aanmeldingen van Marc Berends, als 

secretaris, en Ruben Stuiver als algemeen lid. Arno geeft aan dat Ruben zich ook gaat 

oriënteren op het betrekken van de jeugd bij onze vereniging. Beiden heren zullen, met 

goedkeuring van de vergadering, per vandaag zitting nemen in het dagelijks bestuur.   

Arno meldt dat Marc samen met Ivo bezig is om de via een nieuwe Facebookpagina de 

vereniging op de kaart te zetten. De pagina is er inmiddels en de eerst volgers zijn er ook. 

Het is een mooi medium om in korte tijd veel mensen te bereiken. We hopen op deze 

manier meer bekendheid te krijgen over wat we als vereniging zoal doen. Ook zijn er 

plannen om “like & share” acties te gaan doen. Voor diegene die niets met dit medium heeft 

blijft uiteraard de website beschikbaar.  

9. Mededelingen wedstrijdcommissie 

Arno meldt dat het wedstrijdreglement op een aantal punten is aangepast. Dit is gedaan 

omdat er met de puntentelling vorig jaar wat mis is gegaan en omdat we kritiek kregen op 

de wijze van wegen. We hebben de kritiek als positief ervaren en zijn hiermee aan de slag 

gegaan, met als resultaat het nieuwe reglement wat voor u ligt.  

Dinant merkt op dat je nu dus alle 8 wedstrijden mee moet vissen om kans te maken. Arno 

legt uit dat het hierbij in essentie natuurlijk ook bij een competitie om gaat. Dit punt stuit 

ook bij anderen op weerstand. Voorgesteld wordt om de beste 7 wedstrijden mee te laten 



tellen, ongeacht of het slechtste resultaat nu een geviste of niet geviste wedstrijd is, maar 

met die verstande dat voor een niet geviste wedstrijd men geen punten krijgt.  

Daarnaast meldt Arno dat we het netto gewicht van de vis gaan wegen, dus exclusief 

weegnet. Het gewicht van het net wordt aan het begin van de kompetitie vast gelegd en geld 

dan voor de hele kompetitie termijn. 

Dit is eerlijker, wanneer er een “nul” gevangen wordt.  

Het wedstrijdreglement wordt, na aanpassing van het aantal mee tellende wedstrijden, 

aangenomen  door de leden.  

Arno meldt dat hij ook terug wil komen op de selectiewedstrijden waarover hij het bij punt 3 

heeft gehad. Hij stelt voor onze vereniging gewoon in te schrijven voor deze wedstrijden. 

Wanneer we dit niet doen, vervalt ons recht op deelname in de toekomst, en dat willen we 

niet. Daarnaast willen we graag de nummer 1 tot en met 5 van onze competitie afvaardigen. 

Dit wordt beoordeeld aan de hand van de stand van de laatste wedstrijd voor de 

selectiewedstrijd. Wanneer één iemand uit de “top 5” niet kan, schuift de plek door naar 

nummer 6, enzovoort. We willen deelnamen hiermee stimuleren en we willen motiveren om 

een tijdens de wedstrijden een goed resultaat te halen. De leden stemmen in met dit 

voorstel.    

10. Rondvraag 

Thijs van der Spoel vraagt of hij nog mag vissen in de Ramsbeek, omdat hij deze niet meer in 

de lijst met landelijke viswateren meer ziet staan. Na een korte check blijkt het inderdaad 

niet helemaal duidelijk te zijn hoe dit zit. E.e.a. zal worden uitgezocht.  

Henk Ros meldt dat hij inzetbaar is als vrijwilliger voor de maaiploeg. Henk Somsen geeft aan 

hem te zullen benaderen wanneer de visplekken weer vrij gemaakt moeten worden. Thomas 

geeft aan op een zaterdag ook wel te kunnen.  

Arno meldt dat er met Hemelvaartsdag een open dag is bij de Ballastput, wat nu een 

karperput wordt. Namens het bestuur zal hij hier aanwezig zijn. Wellicht dat anderen ook 

interesse hebben.  

Marc Berends stelt voor om de contributie voor de competitie wedstrijden ineens vooraf te 

betalen. Om te motiveren kan een eenmalige korting gegeven worden. Dit scheelt werk voor 

de wedstrijdsecretaris. Gerrit te Spenke meldt dat het dan eenmalig € 20,-- wordt voor alle 

wedstrijden. Te voldoen bij de eerste wedstrijd. Leden zijn het hiermee eens.  

11. Sluiting 

Arno sluit de vergadering om 21:00 uur.  

 

  

Besluitenlijst 
 Notulen vorige vergadering d.d. 27 januari 2016 zijn aangenomen 



 Kascommissie verleent decharge over de jaarrekening 2016 

 Verkiezing kascommissie: 1e controleur Tijs van der Spoel, 2e controleur Thomas 
Wesseler en reserve Henk Ros 

 Uitbreiding bestuur met Marc Berends als secretaris en Ruben Stuiver als 
algemeen lid 

 Nieuwe wedstrijdreglement wordt aangenomen 

 Voorstel over meedoen aan de selectiewedstrijden wordt aangenomen 
 

Actie Wie  Termijn 
Zit de Ramsbeek in de vergunning? Marc z.s.m.  
 


