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CONCEPT-Notulen Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Oost-Nederland 
 
15 mei 2018 
 
Aanwezig: Het bestuur: de heer J. Telleman (voorzitter), de heer I. Boersma (secretaris), de heer 

J.W. de Vente (penningmeester), de heer B. Meijer (AB-lid rayon 1), de heer H. 
Koeslag (AB-lid rayon 2), de heer J. Verheij (AB-lid rayon 3) en de heer M. Klein (AB-
lid rayon 4), 

  39 leden 
Afwezig:  31 leden (waarvan 6 met kennisgeving)  
 
Notulist: mevrouw S. Janssen 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom, in het bijzonder ons erelid 

Henk Slagter. Ook van harte welkom Harrie Holtman van Sportvisserij Fryslân en Joop Bongers 

van Sportvisserij Nederland. Tevens zijn van harte welkom Gerrit Sloot en Marc Zwaan, 

bestuursleden waarvan wij vanavond officieel afscheid nemen. 5 

In grote lijnen kunnen wij als bestuur erg blij zijn over het verloop van 2017 voor de hengelsport. 

Zowel financieel als inhoudelijk kunnen wij zeer tevreden zijn over ons federatiejaar. Er zijn veel 

problemen t.a.v. ons viswater opgepakt en opgelost, in de meeste gevallen dankzij onze 

veldmedewerker Mark Kouwenhoven, waarvoor dank. We hebben veel geleerd van moeizame 

procedures en processen m.b.t. de aanleg van visplekken en vissteigers, met name in de buurt 10 

van Steenwijk. We zijn erg blij met de goede samenwerking met onze partners, zoals onze 

vrijwilligers, onze leden, onze hengelsportverenigingen dus, rayonbesturen, waterschappen, 

collega-hengelsportfederaties, de specialistenorganisaties en Sportvisserij Nederland.  

We hebben het afgelopen jaar in samenwerking met waterschappen op verschillende plaatsen 

karper en zelfs ook zeelt uitgezet. De belangrijke taak controle en handhaving door onze boa’s en 15 

controleurs in samenwerking met andere instanties werd in 2017 opnieuw goed op de kaart 

gezet. We hebben een nagenoeg gelijkblijvend aantal VISpashouders geconstateerd, maar wel 

een terugloop van het aantal JeugdVISpashouders en dat is jammer. We moeten als hengelsport 

echter steeds meer concurreren met andere, voor jongeren interessante zaken, zoals computers, 

huiswerk en lucratieve bijbaantjes en daardoor vergrijst misschien wel de hengelsport. 20 

Helaas hebben we het afgelopen jaar ook mensen verloren. De voorzitter vraagt de aanwezigen 

om te gaan staan en hen te gedenken. Persoonlijk denkt de voorzitter hierbij aan Jan Pepping, 

coördinator van onze Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost-Nederland, gedurende bijna 13 

jaar. 

 25 

2. Jubilarissen en huldiging  

a. Huldiging jubilarissen 

Arné Hissink, Tim Hulshof en Jan van Waardenburg worden gehuldigd in verband met hun 

12,5 jarig jubileum als lid van de monitoringsploeg van Stichting Visserijkundig Onderzoek 

Oost-Nederland. Arné Hissink en Tim Hulshof ontvangen beiden een zilveren speld en een 30 

boeket bloemen en Jan van Waardenburg ontvangt de gouden speld en een boeket bloemen, 

aangezien Jan in het verleden al een zilveren speld heeft mogen ontvangen. 

b. Huldiging J.W. Plekkenpol – Wereldkampioen Feedervissen korpsen 2017 

Jan Willem Plekkenpol is in 2017 in Spanje samen met zijn team wereldkampioen 

feedervissen geworden. Leuke wetenswaardigheid is dat Jan Willem vorige week voor de 35 

derde keer de internationale wedstrijd King of Clubs in Ierland op zijn naam heeft mogen 

schrijven. Als blijk van waardering en trots overhandigt de voorzitter aan Jan Willem een 

enveloppe met inhoud en een boeket bloemen. 

 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2017 40 

Er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen. De notulen worden goedgekeurd en 

vastgesteld. 
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4. Jaarverslag 2017 

Er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen. Het jaarverslag wordt hiermee ongewijzigd 

vastgesteld. 45 

 

5. Mededelingen door het bestuur en ingekomen stukken 

5.1. Stand van zaken Sportvisserij Nederland 

Voorzitter: We zijn als bestuur doordrongen van de noodzaak om een goede samenwerking 

tussen de Nederlandse sportvisserijorganisaties tot stand te brengen. Momenteel zijn we 50 

bezig om te onderzoeken in hoeverre we als sportvisserijorganisaties voldoende 

toekomstbestendig zijn. Er is minder vissende jeugd; we vergrijzen. We moeten erbij stil gaan 

staan in hoeverre we kunnen blijven functioneren zoals we tot nu toe functioneren.  

Sportvisserij Nederland staat op het punt om een Green Deal Sportvisserij Loodvrij op het 

Ministerie van LNV te ondertekenen. 55 

NOC*NSF is voor ons een belangrijke partner geworden. Intussen zijn we 5 jaar lid en 2018 

is het eerste jaar dat we ook op financieel vlak volledig meedoen. De voorzitter merkt op dat 

Joop Bongers de drijvende kracht is geweest om dit samen met anderen te realiseren.  

We hebben het gevoel dat nog niet voldoende wateren zijn ingebracht in de Gezamenlijke 

Lijst van Nederlandse Viswateren. Een voorbeeld hiervan is een vereniging uit de omgeving 60 

Rotterdam, die wel profiteert van de landelijke lijst. Hun leden mogen elders wel vissen, maar 

ze stelt zelf het water niet beschikbaar voor andere VISpashouders. Dat vinden wij minder 

plezierig. Het bestuur van Sportvisserij Nederland is bezig om te bepalen welke wegen we 

moeten bewandelen om de inbreng van wateren in de landelijke lijst te verbeteren in het 

belang van elke sportvisser in Nederland.  65 

Zeer belangrijk is de nationale, internationale en Europese lobby t.a.v. de sportvisserij. Ten 

aanzien van bepaalde groeperingen in de samenleving en politieke partijen die niets met ons 

te maken willen hebben en de sportvisserij zelfs afwijzen, moeten we gezamenlijk een goede 

lobby voeren. De grond kalft een beetje onder ons weg als we niet uitkijken. Een voorbeeld 

hiervan is dat in België het gebruik van leefnetten alleen nog maar is toegestaan tijdens 70 

wedstrijden. Om te voorkomen dat er steeds meer beperkingen komen, is een goede lobby 

derhalve erg belangrijk. 

Op zaterdag 9 juni a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland 

plaats op Papendal. ’s Ochtends zijn er leuke activiteiten voor hengelsportverenigingen. Het 

middagprogramma behelst de Algemene Ledenvergadering en deze is met name gericht op 75 

de federaties en de specialistenorganisaties, maar iedereen is daar van harte welkom. 

5.2. Diverse zaken Sportvisserij Oost-Nederland 

Onze federatie voert het beleid dat ons bestuur op afstand functioneert en dat met name de 

inhoudelijke zaken door de medewerkers verricht worden. Ed Piek is daarvoor als directeur 

verantwoordelijk. 80 

Ed Piek: Omdat in maart al een informatieve bijeenkomst t.a.v. het federatieve beleid is 

georganiseerd voor onze aangesloten hengelsportverenigingen, zal ik niet opnieuw de 

destijds genoemde onderwerpen aansnijden. Wel zijn er enkele nieuwe zaken die van belang 

zijn om te melden. 

Achterin de zaal hebben we 4 posterpresentaties, waarvoor ik uw aandacht vraag om in de 85 

pauze bij langs te gaan. Er is onder andere informatie te verkrijgen over het gebruik van de 

harkboot, een vrij nieuwe manier van verwijderen van waterplanten. Hengelsport Federatie 

Groningen/Drenthe heeft hier al enige ervaring mee en we zullen zelf de boot het komende 

seizoen gaan inzetten op enkele locaties in ons gebied.  

Andere onderwerpen zijn controle en handhaving, er is een informatiestand van onze 90 

Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost-Nederland en er is informatie beschikbaar over de 

nieuwe AVG wetgeving. 

Verenigingen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben een 

uitnodiging van ons ontvangen voor een bijeenkomst op 30 mei a.s. over het project 

“Sportvisserij op de kaart”. Dit project biedt verenigingen een uitstekende mogelijkheid om 95 

bepaalde viswateren aantrekkelijk te maken voor jeugd door bijvoorbeeld vis uit te zetten of 

voorzieningen te treffen. Ed Piek nodigt de genodigden nogmaals van harte uit om bij deze 

belangrijke bijeenkomst aanwezig te zijn.  



Concept notulen algemene ledenvergadering d.d. 15 mei 2018 
Sportvisserij Oost-Nederland 

3 

Tijdens de regiobijeenkomst van Water Natuurlijk d.d. 14 mei jl. zijn de voorbereidingen voor 

de waterschapsverkiezingen 2019 aan de orde geweest. Voor 31 juli kunt u zich kandidaat 100 

stellen voor het bestuur van een waterschap. Komende winter zal Ed Piek enkele 

ledenvergaderingen van hengelsportverenigingen bezoeken om daar het belang duidelijk te 

maken om te gaan stemmen voor uw waterschap. 

We hebben alle hengelsportverenigingen aangeschreven met het verzoek aan ons door te 

geven wanneer zij hun algemene ledenvergadering houden, zodat wij daar rekening mee 105 

kunnen houden in de communicatie omtrent belangrijke zaken, een daarvan was dit jaar de 

vooraankondiging van de afdrachtverhoging. Helaas hebben wij slechts 10 reacties mogen 

ontvangen. Ed Piek verzoekt de leden alsnog om door te geven wanneer zij hun 

ledenvergadering houden.  

Ondanks de vele inspanningen van de medewerkers, bestuur en vrijwilligers en de goede 110 

contacten die we hebben in het veld, gebeurt het nog wel eens dat we in het buitengebied 

werkzaamheden aan watergangen over het hoofd zien, waardoor het vissen soms onmogelijk 

wordt. Onlangs nog werden we via Berend Jan Spijkers (bestuurslid HSV De Dobber 

Hardenberg) geïnformeerd over het vervangen van de kanaaloevers van de Lutterhoofdwijk. 

Gelukkig zijn we er nog op tijd bij om onze belangen te behartigen. Ed Piek verzoekt de leden 115 

oplettend te zijn t.a.v. zaken die de hengelsport raken, zowel in positieve als negatieve zin, 

en dit te melden bij Sportvisserij Oost-Nederland.  

 

6. Voorstel aanpassing afdracht 2019 

Het voorstel is om de federatieve afdracht met € 1,50 verhogen naar € 11,00 in 2019. 120 

Er zijn geen op- of aanmerkingen over het voorstel ontvangen. De Algemene Ledenvergadering 

stemt in met het voorstel middels applaus. 

 

7. Financiën 

7.1. Realisatie 2017 en toelichting hierop 125 

De voorzitter complimenteert Elma Herms met de uitgebreide en zeer begrijpelijke 

toelichtingen bij de financiële stukken.  

De Algemene Ledenvergadering stemt in met de realisatie 2017 middels applaus. 

7.2. Voorstel tot bestemming winst boekjaar 2017 

De Algemene Ledenvergadering stemt in met het voorstel tot bestemming winst 2017 middels 130 

applaus 

7.3. Kascontrole - Verslag door de Kascommissie 

André van Eeten: bij besluit van de ALV 2017 zijn Harry Roord, Gé Duchatteau en André van 

Eeten gekozen voor de kascommissie voor dit jaar. Wij hebben de financiële verantwoording 

van het bestuur over 2017 onderzocht. Het saldo per 31 december 2017 van de rekening 135 

liquide middelen geeft een getrouw beeld van de financiële situatie van de vereniging 

Sportvisserij Oost-Nederland. We hebben vastgesteld dat de onderstaande saldi van de 

jaarrekening overeenstemmen met de rekeningafschriften zoals verstrekt. De boeken en 

bescheiden zijn door ons in orde bevonden en onze controle geeft aanleiding voor een aantal 

opmerkingen. Hiervan hebben wij verslag gemaakt en dit verslag aan de penningmeester en 140 

aan Elma Herms gestuurd. De kascommissie heeft kennis genomen van een recente 

controle van de boeken door de belastingdienst en daarbij is alles in orde bevonden. Dat is 

een compliment waard aan het bestuur, maar in het bijzonder ook aan Elma. Het doet de 

kascommissie bijzonder deugd dat een onduidelijkheid over een ING rekening, die 

aangetroffen werd bij de kascontrole over 2016, is opgelost. Dit heeft veel energie gekost, 145 

waaraan ook Ed Piek zijn bijdrage heeft geleverd. De kascommissie beveelt aan om een gift 

ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Sportvisserij Oost-Nederland te gelde te maken 

en niet op de bank te laten staan. Uitgaven voor investeringen in vissteigers wil de 

kascommissie liever niet terugzien op het reguliere exploitatiebudget, maar zij adviseert om 

die onder te brengen op een inventarislijst. Het NK IJsvissen was begroot op € 1.000,=, maar 150 

uiteindelijk kostte dat € 3.657,=, een behoorlijke afwijking. Het evenement heeft vooral een 

pr-gerelateerd doel, maar wordt in Zweden en niet in Nederland gehouden. De Nederlandse 

pers is er niet bij en het is een redelijk kleine club die zich daarmee bezig houdt. De 

kascommissie vraagt zich af of het NK IJsvissen misschien door Sportvisserij Nederland 
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georganiseerd kan worden. De post Eigen Vermogen is samengesteld uit de Algemene 155 

Reserve en een bestemmingsreserve Verbetering Sportvisserijmogelijkheden. Dat is een 

voorziening voor een specifiek doel en dat behoort niet tot het eigen vermogen. Het lijkt de 

kascommissie waardevol dat Elma Herms (financiële administratie) digitaal toegang krijgt tot 

alle bankrekeningen en dat de penningmeester een inlogbevoegdheid krijgt tot het financiële 

programma.  160 

De kascommissie adviseert de leden met inachtneming van het voorgaande décharge te 

verlenen aan het bestuur van Sportvisserij Oost-Nederland voor het gevoerde financiële 

beleid over 2017. De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus.       

7.4. Benoeming kascommissielid 

André van Eeten is aftredend uit de kascommissie en ontvangt een bedankje. Raymond 165 

Meenderink wordt nieuw kascommissielid 

7.5. Bijgestelde begroting 2018 en toelichting hierop 

De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus. 

7.6. Voorgestelde begroting 2019 en toelichting hierop 

T.a.v. de voorgestelde begroting 2019 zijn twee brieven binnengekomen, waarin men 170 

aangeeft tegen het opheffen van het fonds stimulering jeugdzaken te zijn. Hierop heeft het 

bestuur gereageerd en alle leden hebben een overzicht van de vragen met de antwoorden 

ontvangen. De voorzitter vraagt of er n.a.v. de antwoorden nog nieuwe vragen zijn ontstaan. 

Gé Duchatteau – voorzitter Diepenveense Hengelaarsvereniging en tevens 

voorzitter/penningmeester van de 5-dorpen jeugdviswedstrijd: Wij betreuren het dat het fonds 175 

wordt afgeschaft. Er staat een pot van € 5.000,= en daar wordt maar € 2.000,= van 

uitgegeven aan verenigingen. Het verbaast mij dat heel veel verenigingen er helemaal geen 

gebruik van maken. Dat zal ook de reden zijn dat Sportvisserij Oost-Nederland heeft besloten 

de regeling ter zijde te schuiven. Ik heb daar begrip voor, maar vind het ontzettend jammer. 

Ik heb wel begrepen dat daarvoor in de plaats eventueel een jeugdcommissie in het leven 180 

geroepen gaat worden, zoals ook ons voorstel was. Vanuit De Diepenveense 

Hengelaarsvereniging, maar ook vanuit de dorpenwedstrijd hopen wij dat wij enige inzage 

krijgen en ook mogen meepraten over het budget wat daarvoor beschikbaar komt. 

Voorzitter: het voorstel blijft zoals het nu is met de toezegging dat het bestuur van 

Sportvisserij Oost-Nederland dit jaar een jeugdcommissie in het leven roept met een budget 185 

om in 2019 activiteiten te kunnen organiseren.  De Algemene Ledenvergadering stemt in 

middels applaus. 

 

8. Bestuursverkiezing 

Toegevoegd agendapunt: afscheid Gerrit Sloot en Marc Zwaan 190 

Helaas is de samenwerking in een rayonbestuur zo gelopen dat het voor Marc Zwaan niet goed 

en plezierig meer was, waardoor Marc gemeend heeft terug te moeten treden. Daarmee moet 

Marc ook terugtreden als Algemeen Bestuurslid uit ons bestuur. De voorzitter betreurt dit en vindt 

dit nog steeds heel vervelend, evenals Marc Zwaan zelf. Marc blijft actief als commissielid in de 

wedstrijdcommissie en daar bedankt de voorzitter hem voor. Als blijk van waardering en dank 195 

ontvangt Marc een enveloppe met inhoud en een boeket bloemen. 

Eind vorig jaar gaf Gerrit Sloot voor ons onverwacht te kennen dat hij zijn functie zou neerleggen 

i.v.m. zijn thuissituatie, waardoor hij niet meer frequent van huis kon. De voorzitter memoreert aan 

de grote inzet, integriteit en betrokkenheid van Gerrit. Aansluitend wordt Gerrit verrast door zijn 

benoeming als erelid van Sportvisserij Oost-Nederland. Hij krijgt een gouden erespeld met 200 

briljantje, een boeket bloemen en enveloppe met inhoud overhandigd en daarnaast zal voortaan 

de VISpas voor hem vergoed worden. Dit gaat ook gelden voor de zittende ereleden Henk Slagter 

en Jaap van Zorge. Ook zullen de reeds in het bezit zijnde erespelden van Jaap en Henk alsnog 

worden voorzien van een briljantje. Gerrit bedankt de voorzitter, de overige bestuursleden en de 

medewerkers en is erg blij met zijn erelidmaatschap. Gerrit blikt terug op een fijne tijd bij 205 

Sportvisserij Oost-Nederland.  

Voorzitter: vorig jaar hebben we mandaat gekregen van de Algemene Ledenvergadering om een 

penningmeester aan te stellen. De heer Jan (J.W.) de Vente is inmiddels aangetreden als 

penningmeester. De voorzitter geeft hem het woord om zichzelf voor te stellen. 
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8.1. Voorzitter de heer J. Telleman statutair aftredend en herkiesbaar 210 

Het bestuur stelt voor om de heer J. Telleman te kiezen voor een volgende termijn. 

Dit agendapunt schuift door tot na de verkiezing van de secretaris, zodat de nieuwe 

secretaris dit punt in stemming kan brengen. 

8.2. Secretaris, de heer G.H. Sloot, is tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar 

Het Algemeen bestuur stelt als secretaris voor, de heer I. Boersma. Ingmar Boersma stelt 215 

zichzelf voor. De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus. 

8.3. Algemeen bestuurslid namens rayon 3, de heer J.M. Zwaan, is tussentijds afgetreden en niet 

herkiesbaar.  

Het Algemeen bestuur stelt, met instemming van het bestuur van rayon 3, als algemeen 

bestuurslid voor, de heer J. Verheij. De Algemene Ledenvergadering stemt in middels 220 

applaus. 

Secretaris Ingmar Boersma neemt het woord en stelt voor om Jan Telleman opnieuw te 

kiezen als voorzitter. De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus. 

Daarnaast vraagt de secretaris instemming van de Algemene Ledenvergadering tot 

benoeming van Jan Telleman als afgevaardigde vanuit Sportvisserij Oost-Nederland in het 225 

bestuur van Sportvisserij Nederland. De Algemene Ledenvergadering stemt in middels 

applaus. 

De voorzitter feliciteert de nieuw gekozenen van harte met hun benoeming. 

De voorzitter biedt de leden de gelegenheid om in de pauze eventuele vragen voor de rondvraag 

schriftelijk in te dienen. 230 

 

9. PAUZE met posterpresentatie Water & Vis, Beheer & Onderhoud, Controle en AVG 

 

10. Sportdebat met Mw. Peet Mercus van NOC*NSF 

Mevrouw Peet Mercus gaat in gesprek met de aanwezige leden. Doel van dit sportdebat is dat we 235 

naar onszelf kijken hoe we functioneren in het licht van veranderingen die plaatsvinden bij allerlei 

sportverengingen. Een hand-out van de presentatie wordt bij dit verslag gevoegd. 

Eeuwe Weening – ’t Poldervoorntje doet de suggestie dat NOC*NSF mogelijk kan bijdragen aan 

het instellen van visles op school als keuzevak. Daarmee kunnen docenten worden aangenomen 

die ondersteunend zijn aan de hengelsport vanuit hun beroep.  240 

Peet Mercus: Binnen NOC*NSF is een medewerkster die zich al bezighoudt met de 

samenwerking tussen sportverenigingen en het onderwijs met leuke resultaten. Peet Mercus 

neemt de suggestie mee en verwacht dat deze medewerkster contact opneemt met Sportvisserij 

(Oost-)Nederland om hierover door te praten.  

De voorzitter bedankt Peet Mercus voor haar inzet en overhandigt haar een boeket bloemen. We 245 

zullen ons beraden over een vervolg op dit debat in de zin van adequate ondersteuning aan onze 

aangesloten hengelsportverenigingen ten aanzien van de toekomst. 

 

11. Rondvraag 

Er zijn geen vragen binnengekomen.  250 
 

12. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. Hij bedankt de 
medebestuurders en medewerkers voor hun inzet het afgelopen jaar en overhandigt de 
medewerkers een bos bloemen. 255 
 

 
Goedgekeurd en vastgesteld op 21 mei 2019 
 
 260 
 
J. Telleman    I. Boersma 
Voorzitter     Secretaris 


