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CONCEPT-Notulen Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Oost-Nederland 
15 september 2020 
 
Aanwezig: Het bestuur: de heer J. Telleman (voorzitter), de heer I. Boersma (secretaris), de heer 

T. Hegeman (penningmeester), de heer B. Meijer (AB-lid rayon 1), de heer G. 
Duchatteau (AB-lid rayon 2), de heer J. Verheij (AB-lid rayon 3) en de heer M. Klein 
(AB-lid rayon 4) 

  19 leden 
Aantal kijkers 
via livestream: 79 (waarvan op het hoogtepunt 29 kijkers tegelijkertijd). Onder kijkers wordt verstaan 

het aantal aangemelde apparaten  
Notulist: mevrouw S.M. van der Kooi-Janssen 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom, zowel diegenen die fysiek als 
via de live stream aanwezig zijn. Een bijzonder welkom voor ons erelid Gerrit Sloot, die fysiek 
aanwezig is, en voor ereleden Jaap van Zorge en Henk Slagter, die wellicht thuis via de live 
stream meekijken. Daarnaast een speciaal welkom voor de vertegenwoordiger van Sportvisserij 5 
Nederland: Joop Bongers. 
De voorzitter memoreert aan zijn voorwoord in de ALV van vorig jaar, waarin hij schetst dat 2018 
betiteld werd als een bijzonder jaar. Wat we zullen schrijven over 2020 zal waarschijnlijk een 
overtreffende trap worden door de coronacrisis waarin we nu verkeren. Corona veroorzaakt angst, 
specifieke regels, schrappen van activiteiten, maar toch ook een bizar hoge groei van het aantal 10 
VISpashouders door behoefte om zinvol buiten te zijn! Dit heeft niemand kunnen voorzien. 
 
Lopende zaken zijn in 2020 vertraagd, zoals de organisatieontwikkeling m.b.t. de 
toekomstbestendigheid van de hengelsport, werken aan ons imago m.b.t. dierenwelzijn, de 
uitgestelde Omgevingswet met de Omgevingsvisies van gemeentes, niet bekend is welk effect 15 
corona zal hebben op het gesloten Sportakkoord tussen NOC*NSF en gemeentes. 
Gelukkig zijn de afgelopen weken al wel weer ONK’s gevist en we hebben daarbij al 3 
medaillewinnaars in ons midden. Bij punt 2 op de agenda komt dit nader aan de orde. 
In het afgelopen jaar sinds de vorige Algemene Ledenvergadering hebben we helaas ook 
meerdere visvrienden verloren, zelf denkt onze voorzitter  dan aan Henk Koeslag, Henk de Marie 20 
en Harrie Holtman. De voorzitter vraagt allen een moment stilte in acht te nemen. 
 
De agenda wordt vastgesteld en procedures m.b.t. evt. gestelde vragen, gegeven antwoorden en 
spreekrecht op onze ALV worden door de voorzitter genoemd. Er zijn geen schriftelijke vragen of 
opmerkingen over de agenda ontvangen. I.v.m. de geldende coronamaatregelen hebben we de 25 
leden de mogelijkheid geboden om fysiek of via livestream deel te nemen. De hsv-en die online 
deelnemen, hebben voorafgaand aan de ALV digitaal kunnen stemmen. Daar is zeer beperkt op 
gereageerd, de resultaten worden meegenomen in onze ALV. 
 

2. Jubilarissen 30 

De voorzitter benadrukt het belang van vrijwilligers binnen onze organisatie. Zonder hen kunnen 

wij onze sport niet beoefenen. Omdat dit jaar de traditionele vrijwilligersvisdag niet georganiseerd 

kan worden, kunnen al onze vrijwilligers als alternatief een attentie tegemoet zien. Ook zijn er het 

afgelopen jaar weer een aantal erespelden uitgereikt en zijn wedstrijdvissers die een podiumplek 

wisten te behalen in het zonnetje gezet. De volgende jubilarissen zijn inmiddels allen gehuldigd op 35 

de ledenvergadering van hun eigen vereniging of binnen de Stichting VKO. 

Gehuldigd zijn met een zilveren speld: 

Ben Nijenhuis, 33 jaar bestuurslid HSV Ons Genoegen Wierden 

Raymond Meenderink, 25 jaar bestuurslid HSV Ons Genoegen Wierden 

Hans van Til, 12,5 jaar ploeglid Stichting VKO Oost-Nederland 40 

Albert Boers, 25 jaar bestuurslid HSV Dwingeloo 

Geert Jager, 25 jaar bestuurslid HSV De Karper Vollenhove 
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Wedstrijdprestaties 2019 

Jeffrey Bakkernes (HSV De Karper Brummen), 3e plaats ONK Dobber Heren 

Evezet Maver Fishing Team (HSV De Karper Brummen), 1e plaats ONK Teams 45 

Dylan Dams (HSV Raalte), 2e plaats ONK Junioren U15 

Wedstrijdprestaties 2020 

Jan Willem Plekkenpol (HSV De Rietvoorn Holten), 1e plaats ONK Feeder 

Roy Brinks (HSV Ons Vermaak Rijssen), 3e plaats ONK Junioren U25 

Evezet Maver Fishing Team (HSV De Karper Brummen), 1e plaats ONK Teams 50 

 

Allen van harte gefeliciteerd met hun jubileum dan wel wedstrijdprestaties. 

 

Aanvullende mededeling: door Willem Bakker: Afgelopen zomer zijn mooie opnames gemaakt 

op de Vecht. Op 25 september a.s. komen in het programma Vroege Vogels het project Swimway 55 

Vecht, de nevengeul bij Junne en het project Vechtdal Breed aan de orde. 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2019 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag van de ALV 2019 binnengekomen. De ALV 

stemt middels applaus in met het verslag. Sonja wordt bedankt voor het maken van het verslag. 

 60 

4. Jaarverslag 2019 

Het jaarverslag 2019 is digitaal aan u toegestuurd. We hebben een kleine oplage laten drukken 

om bijvoorbeeld in gesprekken met waterschappen of andere instanties een exemplaar te kunnen 

geven. Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag 2019 binnengekomen. De 

Algemene Ledenvergadering stemt middels applaus in met het jaarverslag. 65 

 

5. Mededelingen door het bestuur en ingekomen stukken 

5.1. Korte toelichting gevolgen corona-crisis voor Sportvisserij Oost-Nederland en het Jaarplan 

2020-2021. 

Directeur Hans Gels licht de belangrijkste werkzaamheden toe die wel en niet zijn 70 

doorgegaan vanwege het coronavirus. Een aantal zaken die wel zijn doorgegaan zijn het 

project Swimway Vecht, de Duitse Hengelsportbeurs Lingen en Carp Zwolle. Voor zover 

mogelijk laten we jeugdevenementen wel doorgaan, zoals de VISkaravaan. Aantal 

evenementen zoals Meerval Mania is niet doorgegaan, maar gelukkig konden we in februari 

nog wel het Federatief Kampioenschap Streetfishing in Zwolle organiseren. Momenteel zijn 75 

we bezig met ons vrijwilligersbeleid tegen het licht houden. Om input van vrijwilligers daarin 

mee te nemen hebben we onlangs een enquête uitgezet. Ook zijn we bezig om zo goed 

mogelijk te communiceren en contact te houden met onze verenigingen, ook met het oog op 

de toekomst van de hele organisatie. Verder zijn we landelijk in werkgroepen 

vertegenwoordigd als het gaat om dierenwelzijn en loodaangelegenheden. M.b.t. loodvrij 80 

hebben we bij onze eigen Bijkersplas inmiddels een pilotproject opgestart.  

De controle en handhavingsactiviteiten door onze controleurs en boa’s zijn inmiddels weer 

opgepakt. Het is door de coronacrisis drukker aan de waterkant geworden en we blijven 

mensen wijzen op hun gedrag. Evenals beide voorgaande jaren is in 2020 droogte opnieuw 

een probleem. Daar gaan we voor de toekomst op anticiperen en capaciteit voor reserveren 85 

samen met de vrijwilligers van onze Stichting VKO.  

Ter herinnering aan Henk Koeslag, die vorig jaar kort na de ALV is overleden, hebben we op 

1 juli jl. de Koeslag steiger in Bathmen officieel geopend. 

5.2. Toelichting ontwikkeling m.b.t. huisvesting Sportvisserij Oost-Nederland. 

Achtergrond en aanleiding 90 

Vanaf 2010 is Sportvisserij Oost-Nederland gevestigd in het huidige pand aan de 

Almelosestraat 1 te Raalte. Onze hypotheek op het pand (K440) is vrijwel geheel afgelost 

(K40) en dit jaar volgt de laatste aflossing en daarmee is ons pand in het geheel eigen bezit. 

Inmiddels is er dus 10 jaar verstreken en zijn er een aantal ontwikkelingen die noodzakelijk 

maken dat we eens goed moeten kijken naar onze huisvesting. 95 
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Vanwege stringente duurzaamheidsdoelstellingen vanuit de overheid, onze hoge 

energiekosten (gas en elektriciteit), de aanwezigheid van asbest in de gevels en het slechte 

interne werkklimaat (ARBO) van het huidige pand, moet er een en ander uitgezocht worden 

op huisvestingsgebied. Het bestuur heeft die opdracht, samen met mij als nieuwe directeur, 

inmiddels voortvarend opgepakt. 100 

Energielabel C in 2023 verplicht 

Wat houden die stringente duurzaamheidsdoelstellingen dan in? Het betreft de EPA-U eis 

vanuit de overheid. Dat staat voor Energie Prestatie Advies voor Utiliteitsgebouwen en die eis 

betekent dat we moeten voldoen aan energielabel C in het jaar 2023 en in het jaar 2030 aan 

energielabel A (huidige pand is energielabel E). De verplichting is een maatregel die 105 

voorkomt uit doelstellingen uit het Energieakkoord en moet een flinke energiebesparing 

binnen de bebouwde omgeving realiseren. 

Gemeenten gaan toezien op de naleving van de labelverplichting. Als het gebouw voor 1 

januari 2023 niet voldoet aan de eisen van energielabel C dan mag het kantoor niet gebruikt 

worden. Een waarschuwing kan een gebouweigenaar alsnog de kans geven om te voldoen 110 

aan de verplichting maar een dwangsom of zelfs sluiting van het gebouw zijn niet uitgesloten. 

Wij hebben over de opgave en over de mogelijkheden met ons huidige pand reeds contact 

gehad met de gemeente Raalte om e.e.a. qua mogelijkheden af te tasten. De gemeente 

Raalte is erg meewerkend en juichen een stedenbouwkundige herontwikkeling of renovatie 

toe. 115 

3 scenario’s of haalbaarheidsonderzoeken 

Met bovenstaande in het achterhoofd en onze eigen ruimtebehoefte hebben wij een 3 tal 

scenario’s ontwikkeld om een onderbouwde keuze te kunnen maken. Dit om transparant en 

helder een keuze te maken. Uiteraard hebben wij behoefte aan een goede indicatie van de 

hiermee gemoeide kosten. Want een verantwoorde keuze staat voorop, onze leden 120 

verlangen dat ook van ons. 

Belangrijk uitgangspunt was dat wij statutair in de gemeente Raalte gevestigd zijn en 

vanwege de centrale ligging in ons gebied en vanwege de wensen van het personeel en 

bestuur, dat ook graag zo willen houden. 

De 3 scenario’s of haalbaarheidsonderzoeken zijn:  125 

1. Renovatie en verbouwen op huidige locatie (rigoureuze verbouwing of revitalisering);  

2. Sloop en volledige nieuwbouw op huidige locatie met terugverdienmodel appartementen; 

3. Verhuizing/verkoop huidige locatie en verplaatsing naar elders in Raalte of directe 

omgeving. 

Externe bouwkundige deskundigheid 130 

Met hulp van 2 onafhankelijke en deskundige externe partijen zijn die scenario’s uitgewerkt 

en door hen toegelicht. Reden om 2 partijen te vragen voor deze opdracht is om te kunnen 

vergelijken. Geeft “de markt” ons een reëel beeld in dit verkennende stadium en omdat wij 

eenvoudigweg de deskundigheid hierop ontberen. Bovendien leek het ons verstandig om in 

de voorfase van zo’n belangrijk onderzoek en besluit, dit op een deskundige en eenduidige 135 

wijze te laten uitvoeren. 

In een voordracht hebben ze een toelichting gegeven op hetgeen ze uitgezocht hebben, 

gaven ze ons inzicht in de scenario’s en de eventuele mogelijkheden. Hoewel er in deze fase 

nog veel onzekerheden zijn en open eindjes met name rond de marktwerking (en 

prijsvorming), het bestemmingsplan, eventuele vergunningprocedures en inspraak, bleek toch 140 

dat er op basis van de presentaties en adviezen door bestuur en personeel een eenduidige 

keuze gemaakt kon worden. 

Voorkeursscenario Renovatie/Revitalisering 

Er is door personeel en bestuur een duidelijke voorkeur uitgesproken voor scenario 1: d.w.z. 

renovatie/revitalisering van het huidige pand aan de Almelosestraat. 145 

De voornaamste uitgesproken overwegingen hierbij zijn: baas in eigen huis, mooie ruime 

locatie (ook qua parkeren en vergaderen), geen gedoe met andere eigenaren, minder 

vergunningprocedures, naar eigen smaak en wensen inrichten, alles onder 1 dak (ook 

opslag), comfort, rust en uitstraling. 

Voorts heeft ons bestuur nadrukkelijk de opmerking gemaakt om goed te luisteren naar de 150 



Concept notulen algemene ledenvergadering d.d. 15 september 2020 
Sportvisserij Oost-Nederland 

4 

wensen van het personeel, zij moeten er dagelijks werken en hebben daarom een belangrijke 

stem in het geheel. 

Zorgvuldig zetten van vervolgstappen 

Voor een nadere uitwerking van dit voorkeursscenario wil onze organisatie vervolgstappen 

zetten. Verkennen van de financieringsmogelijkheden als ook subsidiemogelijkheden horen 155 

daarbij. Maar uiteraard ook een voorontwerp en verdere invulling van de renovatie en 

verduurzaming van ons pand.  

Om geen tijd te verliezen gaan wij verder met deze stappen, omdat 2023 met rasse schreden 

dichterbij komt. Uiteraard staan groen en duurzaam bij de ontwikkelingen voorop, alsook 

doelmatigheid, onderhoudsarm en efficiënt.  160 

Uiteraard leven we in onzekere tijden en biedt de Covid-19 pandemie wellicht ook kansen. U 

mag erop vertrouwen dat wij kansen in de gaten houden, alsmede ook zeer zorgvuldig zullen 

opereren en ons goed laten adviseren in dit belangrijke dossier. Wij houden u op de hoogte 

van de belangrijkste ontwikkelingen. 

 165 

5.3 Toelichting ontwikkeling m.b.t. huidige rayonstructuur Sportvisserij Oost-Nederland. 

Achtergrond rayonindeling 

Vanaf 1999 is de toenmalige hengelsport federatie Oost-Nederland begonnen met een 

reorganisatie en aanpassing in de bestuurlijke opzet. De indeling in 4 rayons is toen tot stand 

gekomen en is op 1 januari 2000 in werking getreden. Hierbij is de bestuurssamenstelling 170 

statutair verankerd middels 3 dagelijks bestuursleden op persoonlijke titel en 4 algemeen 

bestuursleden, zijnde de vertegenwoordigers uit de 4 rayons. De instelling van de rayons was 

destijds inbrengen van gebiedskennis in ruime zin en om de taken goed weg te kunnen zetten 

in de organisatie. 

Uitholling takenpakket rayons 175 

Inmiddels zijn er ruim 20 jaar verstreken en is er veel gebeurd en is met name onze 

werkorganisatie gegroeid naar 7 FTE nu (in 2000 was dat 4 FTE). Hiermee zijn veel van de 

originele taken van de rayons bij de federatieve werkorganisatie terecht gekomen. De 

professionals hebben voor een belangrijk deel het werk van de rayonbesturen overgenomen. 

Vanuit de rayons zelf komen regelmatig geluiden dat ze qua taken zijn uitgehold, omdat de 180 

werkorganisatie goed uitgerust is om de vragen en werkzaamheden uit de rayons en de 

hengelsportverenigingen direct op te pakken. 

Voor de werkorganisatie, maar natuurlijk ook voor de leden is een goede samenwerking en 

snelle afstemming met de hengelsportverenigingen (HSV-en) en vrijwilligers ook erg 

belangrijk. Of in de praktijk een rayon of rayonbestuur hierin nog een belangrijke rol speelt valt 185 

soms te betwijfelen, wellicht met uitzondering van wedstrijdzaken en controle en handhaving. 

Maar punt is dat de ondersteuning door Sportvisserij Oost-Nederland op het vlak van 

activiteiten, dienstverlening, samenwerking, financiële ondersteuning en belangenbehartiging 

veelal rechtstreeks met de vereniging gaat. 

Bestuurlijke evaluatie en toekomst rayonstructuur 190 

Met deze achtergrond en ontwikkelingen is er net vóór de Covid 19-uitbraak (eind februari 

2020) nog een bestuurlijke avond gehouden met als onderwerp het evalueren van de 

rayonstructuur bij Sportvisserij Oost-Nederland. Die avond is er ook een doorkijk naar de 

(eventuele) toekomst van de rayonstructuur gemaakt. M.a.w. er is kritisch gekeken naar de 

noodzakelijk van de huidige rayonsstructuur en tevens gekeken of een andere indeling of 195 

sturingsmodel ook tot de mogelijkheden behoort. 

Uit de avond kwam onder meer naar voren dat de binding en contact houden met de diverse 

hengelsportverenigingen als zeer belangrijk wordt ervaren. Er is ook constructief 

gediscussieerd over welke toekomstige invulling rayons / verenigingscontacten zouden 

kunnen krijgen. Er is bijvoorbeeld veel gesproken over het organiseren van 200 

gebiedsbijeenkomsten door de werkorganisatie en rayons gezamenlijk (al dan niet ter 

vervanging van de huidige bestaande algemene ledenvergaderingen). 

Wat vinden onze leden? 

Er zijn een aantal mogelijke scenario’s t.a.v. rayonstructuur in concept uitgewerkt, maar wij 

willen graag van onze leden horen wat er leeft, waar men behoefte aan heeft en welke ideeën 205 

zij hebben bij de huidige rayonstructuur. Welke suggesties zijn er bij voorbeeld om de huidige 
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betrokkenheid van onze vrijwilligers in de rayons zo goed mogelijk te borgen binnen 

Sportvisserij Oost-Nederland.  

Of het nu gaat om het wedstrijdsecretariaat, het organiseren van wedstrijden, coördinatie van 

controle en handhaving of andere commissies en vrijwilligersactiviteiten. 210 

De eerst komende stap zal een peiling of enquête zijn onder onze aangesloten leden en hen 

bevragen over hoe zij de toekomst van de rayons zien. We zullen deze peiling benutten voor 

het uitdiepen van de concept scenario’s. De opbrengst van de enquête en de uitwerking zal 

vervolgens bestuurlijk worden bespreken met de rayonbesturen en werkorganisatie. Op basis 

daarvan wordt een besluit genomen over het definitieve scenario over invulling van de 215 

rayonstructuur en deze zal meer in detail ter besluitvorming voorgelegd worden aan onze 

ALV. 

Tijdspad 

Het mogelijke tijdspad wat wij hierbij voor ogen hebben is als volgt: 

- Medio oktober 2020 enquête opstellen vanuit het kantoor richtingen de HSV-en; 220 

- Medio november 2020 enquête naar de HSV-en en telefonische enquêtes afnemen; 

- Medio december 2020 inventariseren en antwoorden HSV-en tevens verwerken in korte 

rapportage; 

- Medio januari 2021 scenario’s uitdiepen en voorkeursscenario formuleren vanuit de 

werkorganisatie; 225 

- Medio februari 2021 definitief scenario voorleggen aan het AB van Sportvisserij Oost-NL; 

- Voorjaar 2021 het scenario voorleggen aan de ALV / HSV-en. 

 

Er worden enkele vragen en opmerkingen gesteld in de zaal die gaan over de uitholling van 

het takkenpakket van de rayons, echter helaas buiten de microfoon. Helaas kunnen deze 230 

vragen en opmerkingen daarom niet genotuleerd worden. 

J. van der Kolk (VIOS Enschede) – “Leven de rayons nog wel bij de verenigingen? Bij de 

jaarvergaderingen komen zo weinig mensen en er komen zo weinig reacties. Ik denk dat daar 

een stukje communicatie fout zit en dat daar eerst aan gewerkt moet worden. 

 235 

5.4 Toelichting en stand van zaken organisatieontwikkeling Sportvisserij Nederland en federaties 

(toelichting door een lid van de Organisatie OntwikkelingsGroep ofwel O.O.G.). 

Secretaris I. Boersma licht toe: Het OOG is vanuit Sportvisserij Nederland i.s.m. de 

onderliggende organisaties vorig jaar begonnen om de organisatie nieuw elan in te blazen. De 

landelijke sessies van dit jaar zijn wegens corona helaas niet doorgegaan. Wel zijn in juni jl. 240 

een aantal digitale bijeenkomsten geweest met mensen van de werkorganisatie en 

bestuurders van zowel Sportvisserij Nederland als de federaties. Tips uit deze sessies zijn 

gedeeld met het OOG. Daar komt binnenkort een terugkoppeling van. Vergelijkbare digitale 

sessie staan nog op de planning met de hengelsportverenigingen voor oktober a.s. U kunt 

daar deze maand nog een uitnodiging voor verwachten.  245 

Voorzitter Jan Telleman vult aan: Dit proces wordt begeleid door Marjan Olfers en Berend 

Rubingh, die veel ervaring hebben in het meedenken met sportbonden om een nieuwe vorm 

te vinden voor de toekomst. Jan Telleman spreekt zijn vertrouwen in deze mensen en het 

verloop van het proces uit. 

 250 

Harry Roord (Vislust Almelo) – Heeft dit proces ook gevolgen voor de huisvestingsplannen? 

J. Telleman (voorzitter): Dat hangt af van welke besturen en bestuursverantwoordelijkheden er 

nog zijn en welke regio’s we gaan hanteren in de toekomst. Er zijn al samenwerkingen met 

buurfederaties, die versterkt zouden kunnen worden, maar het is geen vooropgezet doel om een 

dusdanige nieuwe organisatie neer te zetten waarbij er van de huidige organisatie niets meer te 255 

herkennen valt. Een van de punten die essentieel zijn, is de binding met de regio. Het zal nooit zo 

zijn dat er een centrale organisatie komt en dat de regio’s worden vergeten. De huisvesting speelt 

een rol, maar zolang er geen concrete plannen zijn, moeten we als federatie zelf tijdig de 

verantwoordelijkheid nemen voor onze toekomst.  

H. Gels (directeur): bij de start van de organisatieontwikkeling is gezegd dat er baangarantie 260 

binnen de hele organisatie zal gelden en dat de regio’s belangrijk blijven. Bij de meeste federaties 
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is het uitgangspunt dat zij dichtbij de leden staan en dichtbij de organisatie waarmee we 

samenwerken. Bij de huisvesting gaan we er wel vanuit dat we 4 extra fte’s kunnen huisvesten. 

 

6 PAUZE (15 min.) De voorzitter nodigt de leden uit om in de pauze eventuele vragen voor de 265 

rondvraag schriftelijk in te dienen. 

 

7 Voorstel als aanvulling op het Huishoudelijk Reglement:  

Sanctieregeling m.b.t. procedure van niet-uitgegeven vergunningen 

De Algemene Ledenvergadering stemt in met meerderheid.  270 

Online is als volgt gestemd: 10 voor, 6 onthoudingen. Het voorstel is hiermee aangenomen. 

 

8 Voorstel afschaffing federatieve jeugdvergunning m.i.v. 2021 

De Algemene Ledenvergadering stemt in met meerderheid. 

Online is als volgt gestemd: 14 voor, 2 onthoudingen. Het voorstel is hiermee aangenomen. 275 

 

9 Financiën 

9.1 Realisatie 2019 en toelichting hierop 

T. Hegeman (penningmeester) - In 2019 zagen we al een toename van de leden en daarmee 

de baten. Daar tegenover staan wat verlagingen van kosten door vertraging in water- en 280 

visstandbeheerprojecten. Dat heeft geresulteerd in een positief resultaat van ongeveer  

€ 200.000,=, waarvan € 66.000,= volgens een eerder besluit is toegekend aan het 

reservefonds voor verbetering sportvisserijvoorzieningen. Het resultaat komt hiermee op  

€ 141.000,= afgerond. 

9.2 Voorstel tot bestemming winst boekjaar 2019 285 

De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus. 

Online is als volgt gestemd: 15 voor, 1 onthouding. Het voorstel is hiermee aangenomen. 

9.3 Kascontrole - Verslag door de Kascommissie / decharge bestuur 

H. Meijlof (kascommissielid) – De kascommissie, bestaande uit Raijmond Meenderink en 

Herman Meijlof, hebben de boeken over het jaar 2019 gecontroleerd. We hebben de saldi 290 

wat er in de boeken vermeld stond vergeleken met de bankafschriften. Dit was allemaal in 

orde. De boeken hebben wij steekproefsgewijs gecontroleerd en in orde bevonden. Ik 

verzoek de Algemene Ledenvergadering het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde 

financiële beleid over 2019. 

De Algemene Ledenvergadering verleent het bestuur décharge middels applaus. 295 

9.4 Benoeming kascommissielid 

J. Telleman (voorzitter) – Gé Duchatteau was lid van de kascommissie, maar is vorig jaar 

afgetreden, omdat hij de plek van Henk Koeslag in het Algemeen Bestuur namens rayon 2 

heeft overgenomen. De voorzitter stelt voor om Klaas Keen te kiezen als nieuw 

kascommissielid. De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus. 300 

9.5 Alternatieve begroting corona 2020 en toelichting hierop 

T. Hegeman (penningmeester) - De oorspronkelijke begroting is achterhaald vanwege het 

coronavirus. Financieel heeft dit een positief gevolg door met name de extra verkoop van 

VISpassen. De afgelopen tijd is de verkoop nog verder gestegen. De lasten zijn wat 

verschoven en iets gestegen. Dit zit ondanks vertraagde projecten toch vooral in water- en 305 

visstandbeheer en visuitzet. Daarnaast zijn de kosten van de visdocumenten wat 

toegenomen. Ook in de personele kosten zijn hoger mede door verruiming van de 

werkkostenregeling en het inzetten van opleidingstrajecten. Wederom een positieve 

financiële ontwikkeling met een te verwachten resultaat van € 180.000,= positief. 

Kanttekening bij deze begroting is dat we van de bestaande onderhoudsreserve voor het 310 

pand ad € 77.000,= een bedrag van € 65.000,= willen labelen voor verduurzamen 

huisvesting. Het restant van € 12.000,= zal behouden blijven voor noodzakelijk onderhoud.  

De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus. 

Online is als volgt gestemd: 12 voor, 4 tegen. Het voorstel is hiermee aangenomen. 

9.6 Voorgestelde begroting 2021 en toelichting hierop 315 

T. Hegeman (penningmeester) – gezien de onzekere situatie m.b.t. corona hebben we de 

voorgestelde begroting 2021 gelaten zoals die was. Het bestuur heeft al wel besloten om de 
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afdrachten voor 2021 voor de verenigingen te bevriezen, dus de indexering wordt niet 

doorgevoerd.  

De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus. 320 

Online is als volgt gestemd: 12 voor, 4 tegen. Het voorstel is hiermee aangenomen. 

 

10 Bestuursverkiezing 

10.1 Penningmeester de heer T. Hegeman is kiesbaar 

Het bestuur stelt voor om de heer T. Hegeman te kiezen voor zijn eerste officiële termijn. 325 

De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus. 

Online is als volgt gestemd: 16 voor. Het voorstel is hiermee aangenomen. 

Tom Hegeman stelt zichzelf voor. 

10.2 Algemeen bestuurslid namens rayon 1, de heer B. Meijer is statutair aftredend en herkiesbaar. 

Het Algemeen bestuur stelt, met instemming van het bestuur van rayon 1, voor de heer B. 330 

Meijer te kiezen voor een volgende termijn. 

De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus. 

Online is als volgt gestemd: 16 voor. Het voorstel is hiermee aangenomen. 

10.3 Algemeen bestuurslid namens rayon 2, de heer G. Duchatteau is in juli 2019 tussentijds 

aangetreden i.v.m. het overlijden van Henk Koeslag.  335 

Het Algemeen bestuur stelt, met instemming van het bestuur van rayon 2, voor de heer G. 

Duchatteau te kiezen voor zijn eerste termijn, met inachtneming dat het eerste jaar van zijn 

termijn inmiddels volbracht is. 

De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus. 

Online is als volgt gestemd: 16 voor. Het voorstel is hiermee aangenomen. 340 

Gé Duchatteau stelt zichzelf voor. 

10.4 Algemeen bestuurslid namens rayon 4, de heer M. Klein is statutair aftredend en herkiesbaar. 

Het Algemeen bestuur stelt, met instemming van het bestuur van rayon 4, voor de heer M. 

Klein te kiezen voor een volgende termijn. 

De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus. 345 

Online is als volgt gestemd: 16 voor. Het voorstel is hiermee aangenomen. 

10.5 Voortijdig aftreden J Telleman als voorzitter 

Onze voorzitter, de heer J. Telleman, heeft te kennen gegeven zijn functie tussentijds neer te 

leggen. De heer I. Boersma zal als waarnemend voorzitter optreden tot het einde van de 

zittingstermijn van de voorzitter, zijnde de Algemene Ledenvergadering van mei 2021. 350 

J. Telleman (voorzitter) – Jan Telleman licht zijn vertrek wegens gezondheidsredenen toe en 

bedankt de leden en de andere bestuursleden. Ingmar Boersma spreekt een woord van 

waardering en dank uit naar Jan voor zijn inzet. Jan ontvangt een boeket bloemen en een 

enveloppe met blijk van waardering. De Algemene Ledenvergadering bedankt Jan middels 

een daverend applaus. 355 

I. Boersma (secretaris/waarnemend voorzitter) – Ingmar licht de procedure toe rondom zijn 

opvolging van Jan Telleman als waarnemend voorzitter. Volgens zijn functieomschrijving 

vervangt de secretaris de voorzitter bij diens afwezigheid. Ingmar vervult tot de komende 

Algemene Ledenvergadering in mei 2021 de functie van waarnemend voorzitter. In het eerste 

kwartaal van 2021 wordt er een procedure opgestart voor een nieuwe voorzitter. Statutair kan 360 

het bestuur een kandidaat voordragen, maar we gaan er ook een sollicitatieprocedure voor 

opstarten. Suggesties van de jurist van Sportvisserij Nederland worden hierin meegenomen. 

Naast de mening van het bestuur wordt ook de mening van de medewerkers meegenomen. 

10.6 Voordracht I. Boersma als afgevaardigde voor Oost-NL in landelijk bestuur van Sportvisserij 

Nederland. 365 

Het Algemeen bestuur stelt voor de heer I. Boersma als afgevaardigde te kiezen. 

De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus. 

Online is als volgt gestemd: 11 voor, 4 tegen, 1 onthouding. Het voorstel is hiermee 

aangenomen. 

 370 

11 Rondvraag 

K. Keen (De Hengelsport Zwolle) – Wanneer gaan de rayons overleggen met hun verenigingen 

omtrent de rayonontwikkelingen?  
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H. Gels (directeur) – we gaan eerst een enquête houden onder onze hengelsportverenigingen en 

daarna gaan we overleg met de rayons en de hengelsportverenigingen. 375 

J. van der Kolk (V.I.O.S. Enschede) – Er staat een verkoopprijs van € 10,= op de federatieve 

weekvergunning. De vraag is of die prijs eraf kan, aangezien verschillende verkooppunten nu hun 

eigen bedrag er al op zetten. 

H. Gels (directeur) -  We hebben hier al eerder over van gedachten gewisseld. Het is een 

federatief document, waarbij het onze eigen visrechten betreft en dan hanteren we 1 vast bedrag 380 

binnen het hele gebied. We zullen dit nog nader bekijken. 

J. Riemsdijk (T.O.G. Apeldoorn) – Er blijft veel rommel achter bij de IJssel en er wordt veel 

gekampeerd. Als federatief controleur kun je niet veel doen en een boa kan niet altijd op stel en 

sprong komen. 

H. Gels (directeur) – Wij zijn op zoek naar nieuwe boa’s en zijn voornemens om 2 nieuwe boa’s 385 

aan te stellen. Daarentegen gaan er ook boa’s weg i.v.m. leeftijd. Afgelopen voorjaar hebben we 

via de regio-editie van Hét VISblad een wervingsactie gehouden voor federatieve controleurs. 

Daarop hebben we enkele tientallen aanmeldingen ontvangen. We steken er veel energie in om 

deze mensen vast te houden. We denken er ook aan om boa’s op de loonlijst te zetten, zodat we 

in de toekomst beter kunnen inspelen op de waan van de dag. 390 

Vraag uit de zaal: In hoeverre kunnen wij een leefnetverbod bij vrij vissen instellen? 

H. Gels (directeur) – We hebben als federatie al eerder uitgesproken dat we niet naar een 

federatief leefnetverbod toe willen. We gaan niet als federatie een ander beleid volgen dan het 

landelijke beleid. 

H. Roord (Vislust Almelo) – Is het een idee om te onderzoeken of de benodigde financiering van 395 

de huisvesting binnen de hengelsportverenigingen gevonden kan worden? M.a.w.: vele kleintjes 

maken een grote en het is voor alle partijen wellicht een verdienmodel.  

H. Gels (directeur) – Interessant idee waar we naar zullen kijken. Het is natuurlijk wel zo dat er 

een hiërarchische verhouding is tussen de federatie en de verengingen en moeten kijken of zo’n 

constructie dan wel zo handig kan zijn. 400 

J. Bredenoord (De Brasem Dedemsvaart) – Veel kinderen vissen op snoek, maar weten niet hoe 

ze er mee om moeten gaan.  

H. Gels (directeur) – Dit blijft een punt van aandacht. In de vislessen wordt veel aandacht besteed 

aan het omgaan met vissen. Ook de Snoekstudiegroep houdt zich hiermee bezig. Bij de 

verenigingen ligt ook een nadrukkelijke taak om jeugd hierin zo goed mogelijk te begeleiden. 405 

Daarom is het belangrijk veel de praktijk te laten zien. Eigenlijk is het jammer dat veel jeugd direct 

met een werphengel van start gaat. Daarom promoten wij ook het vissen met de vaste stok als 

basis om mee te beginnen. 

R. Berger (HSV Steenwijk) – Wat is de status van het project vissteigers bij het Steenwijkerdiep?  

H. Gels (directeur) – Bij de Raad van State hebben we succes geboekt en de steigers mogen 410 

worden aangelegd. Dit najaar worden in een bijeenkomst met de verenigingen de vervolgstappen 

besproken. We zullen voor aanvang ook de zaken goed afstemmen met de gemeente 

Steenwijkerland. 

 

12 Sluiting 415 

J. Telleman bedankt de leden voor hun aanwezigheid en voor de aanmeldingen via de livestream. 

De medewerkers worden eveneens bedankt voor hun inzet en veel succes gewenst voor de rest 

van het jaar. Groote Schaarsberg Audio en Video wordt bedankt voor het mogelijk maken van de 

livestream tijdens deze avond. Na het dankwoord nodigt de voorzitter allen uit voor een afsluitend 

drankje met inachtneming van de coronaregels en sluit hij de vergadering. 420 

 

 

Goedgekeurd en vastgesteld op 18 mei 2021 

 
 425 
 
I. Boersma     T. Hegeman 
Waarnemend voorzitter    Penningmeester 


