CONCEPT-Notulen Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Oost-Nederland
18 mei 2021
Aanwezig:

Het bestuur: de heer I. Boersma (voorzitter), de heer J. Noltes (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)

Aantal kijkers
via livestream: 77 unieke kijkers (35 streamconnecties).
Notulist:
mevrouw S.M. van der Kooi-Janssen
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1. Opening
Ad interim voorzitter Ingmar Boersma opent de vergadering en schetst de bijzondere
omstandigheden waarin deze online vergadering plaatsvindt in een nagenoeg lege zaal. Reden
hiervoor zijn de huidige geldende corona-maatregelen. De leden maken gebruik van een live
verbinding en kunnen vragen stellen via de live chat.
Ingmar Boersma vraagt de aanwezigen om te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen
voor diegenen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Een van deze mensen is de voorzitter
van HSV Het Vette Baarsje te Hoogeveen, Allard Kikkert, die onlangs op 36 jarige leeftijd zeer
plotseling is overleden.
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2.

Jubilarissen
Deze jubilarissen zijn inmiddels allen gehuldigd op de ledenvergadering van hun eigen vereniging
of in het rayon:
Gehuldigd zijn met een zilveren speld:
Mandrie Ligtenberg. 12,5 jaar bestuurslid rayon 4
Gerrit Jan Peters, 25 jaar bestuurslid HSV Eerbeek
Gehuldigd is met een gouden speld:
Jan van Milligen, 40 jaar bestuurslid HSV Eerbeek
Wedstrijden
Na onze ALV van 15 september jl. zijn er geen kampioenschappen meer gevist.

3.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 september 2020
Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen. De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.

4.

Jaarverslag 2020
Ingmar Boersma noemt enkele highligts, het is een onvergetelijk jaar geworden waarin corona
een grote rol heeft gespeeld. Januari en februari verliepen normaal met wat activiteiten en het
Federatief Kampioenschap Streetfishing. Eind maart/begin april ging alles op slot. Activiteiten,
wedstrijden en vergaderingen werden afgelast of indien mogelijk anders ingevuld. Dit heeft ook tot
gevolg gehad dat we in de afgelopen ALV van september jl. afscheid hebben moeten nemen van
onze voorzitter Jan Telleman. Corona heeft ook goede dingen opgeleverd, veel individuele
buitenactiviteiten zijn enorm populair geworden, waaronder sportvissen. Het ledenaantal bij
verenigingen binnen onze federatie is in zijn totaliteit met ongeveer 17% toegenomen.
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5. Mededelingen door het bestuur en ingekomen stukken
5.1. Gevolgen corona-crisis voor Sportvisserij Oost-Nederland en Jaarplan 2021-2022;
Toelichting door Gé Duchatteau:
Controle en handhaving
Met de groei van het aantal VISpashouders, stijgt ook de overlast langs de waterkant. Voor zover
mogelijk (vanwege corona) zijn onze controleurs en BOA’s op pad geweest om vissers te
controleren. Op de IJssel hebben we in september 2020 een grote gezamenlijke controleactie
gehouden met onze buurfederatie Midden Nederland. Om onze controlemogelijkheden uit te
breiden, hebben we een succesvolle wervingsactie gehouden om extra controleurs te kunnen
opleiden. Wij hebben ook een extra BOA in loondienst genomen: Wilfred Sollie. Naast controleren
en verbaliseren, zien we voor onszelf ook een informerende rol en dat gaan we veder uitbouwen.
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Op basis van de ervaringen van 2020 hopen we het komende jaar vooral nieuwe en herintredende
vissers te kunnen bereiken, zodat zij goed voorbereid naar de waterkant gaan. De nieuwe
snelstartgids voor sportvissers gaat ons hier bij helpen.
In 2020 zijn door de BOA’s 5.420 vissers gecontroleerd, waarvan er 274 een waarschuwing
hebben gekregen en 131 een proces-verbaal. De meeste verbalen (60%) zijn gevallen op het niet
hebben van een VISpas (44) en het overtreden van de algemene voorwaarden waaronder gevist
mag worden (32).
Ondanks het feit dat de federatieve controleurs een behoorlijke tijd op non-actief gezet waren
vanwege de corona pandemie, hebben zij toch nog 2.362 vissers gecontroleerd, waarvan 257 een
waarschuwing kregen.
De komende tijd ga ik persoonlijk met Sportvisserij Oost-Nederland nog nadere afspraken maken
om mij extra in te zetten en onze organisatie te helpen bij het aansturen en coördineren rond onze
federatieve controleurs. Dit past mooi in het plaatje om controle en handhaving naar een hoger
plan te tillen binnen Sportvisserij Oost-Nederland.
Sportvisserij Loodvrij
Verder wil ik nog graag melden dat wij een zeer succesvolle loodvrije pilot gedraaid hebben
samen met Sportvisserij Nederland en Waterschap Drents Overijsselse Delta bij onze eigen
Bijkersplas/Brouwersgat. Daar gaan we dit jaar en volgend jaar mee door, nu ook met waterschap
Vechtstromen.
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Toelichting door Jaap Verheij:
Sportvisserijvoorzieningen
Opnieuw hebben we de sportvisserijvoorzieningen in ons werkgebied uitgebreid. Op verschillende
locaties liggen inmiddels mooie steigers of vlakke stelconplaten. Een aantal mooie voorbeelden
zijn: Visplaatsen Kadoelermeer. Op deze locatie zijn 25 stelconplaten aangelegd om zo vlakke en
veilige visplaatsen te creëren.
Ter herinnering aan Henk Koelslag is de mindervaliden Koeslag steiger te Bathmen aangelegd.
Er zijn vissteigers gerealiseerd langs het wedstrijdtraject van de Lolee in Almelo en 25
Stelconplaten aan de Vecht bij Zwolle. De voorzieningen in Almelo en bij Zwolle zijn aangelegd
met subsidie van Sportvisserij Nederland en een bijdrage van de lokale hengelsportverenigingen.
Dankzij goede samenwerkingen zijn deze sportvisserijmogelijkheden weer voor vele komende
jaren verbeterd.
Binnenkort gaan we dan eindelijk starten met de aanleg van de steigers in het Steenwijkerdiep.
Verder gaan we op diverse plaatsen steigers aanleggen en stelconplaten. Ook staan er nog een
aantal mindervaliden steigers op de planning.
Wedstrijden
Ondanks corona zijn in 2020 toch nog een aantal wedstrijden wel doorgegaan. Nieuw op de
wedstrijdkalender stond in 2020 het NK Streetfishing in de stadsgrachten van Zwolle. Op de
laatste dag van februari organiseerde Sportvisserij Oost-Nederland haar selectiewedstrijd, wat
tevens het federatief kampioenschap was. De overige selectiewedstrijden konden helaas niet
worden gevist. Wel zijn de wedstrijdcoaches actief aan de slag geweest met de 2 jeugd
wedstrijdteams. Binnen korte tijd hebben zij veel gevist, veel geleerd en enkele zeer goede
prestaties neergezet. Op de Open Nationale Kampioenschappen wisten enkele deelnemers zich
namens Oost-Nederland in de prijzen te vissen. Alle klasseringen kunt u nalezen in het
Jaarverslag 2020.
Een wedstrijd die al drie maal afgelast is geweest, kon wonder boven wonder dit jaar wel
doorgaan: de barbeel koppelwedstrijd op 10 oktober 2020 in de IJssel. Eveneens op 10 oktober in
het afgelopen jaar werd de Youth Challenge wedstrijd in Oost-Nederland gevist in het
Beukerskanaal. Laten we hopen dat wij de 2e helft van 2021 wel nog de nodige wedstrijden
kunnen vissen met elkaar.
5.2. Ontwikkeling m.b.t. huisvesting Sportvisserij Oost-Nederland – Toelichting door Hans
Gels:
Waar waren we gebleven?
Zoals op de ALV van september 2020 toegelicht, gaan wij ons huidige pand in Raalte renoveren
en flink verbouwen op de huidige locatie. Dit mede als gevolg van stringente duurzaamheidsdoelstellingen vanuit de overheid, onze hoge energiekosten, de aanwezigheid van asbest in de gevels
en het slechte interne werkklimaat (Arbo-technisch) van het huidige pand. 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.
Ook de organisatieontwikkeling heeft naar onze verwachting, geen invloed op de huidige
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vestigingslocatie. Ons kantoorgebouw moet vóór 1 januari 2023 voldoen aan de eis van
energielabel C en vóór 2030 voldoen aan energielabel A.
Aanvankelijk wilden wij eind 2020 al een keuze maken voor een externe, ons begeleidende en
deskundige partij en starten met het ontwerp en de voorbereidingen. Echter de Covid-19
pandemie heeft ook hier invloed gehad op deze planning. Maar we hebben nog even de tijd, al
komt 1 januari 2023 met rasse schreden dichterbij.
Keuze externe bouwkundige begeleiding
Op dit moment zijn er nog steeds 2 partijen in beeld om de renovatie voor ons te begeleiden en
ons van A tot Z te ontzorgen qua ontwerp, vergunningen, bouwbegeleiding en uitvoering van de
renovatie. Zij hebben beide onafhankelijk van elkaar een globale raming afgegeven voor de
renovatie (inclusief voorbereiding, vergunningen, architectuur, constructeur en asbestsanering).
Beide partijen komen op een geraamd bedrag van rond de € 600.000. Hierbij moet nadrukkelijk
opgemerkt worden dat er in deze fase nog veel onzekerheden zijn en open eindjes met name
rond de marktwerking (en prijsvorming), het bestemmingsplan, eventuele vergunningprocedures
en inspraak.
Eind juni 2021 (indien fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn) gaan beide partijen een
presentatie verzorgen voor bestuur en personeel, opdat wij een definitieve keuze voor één van de
partijen kunnen maken. Die partij gaat voor ons de verbouw voorbereiden, begeleiden en
uitvoeren.
Financiering en subsidies
Daarnaast gaan wij uiteraard de (externe) financieringsmogelijkheden verder verkennen als ook
de subsidiemogelijkheden die er zijn. Omdat groen en duurzaam bij deze ontwikkelingen voorop
staan, zijn hiervoor nog mogelijkheden en kansen te verkennen. Uiteraard moet e.e.a. doelmatig,
onderhoudsarm en efficiënt worden uitgevoerd. Maar we leven nog steeds in onzekere tijden en
wellicht biedt de Covid-19 pandemie nog onverwachte 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.
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5.3. Ontwikkeling m.b.t. huidige rayonstructuur Sportvisserij Oost-Nederland (resultaten
enquête) Toelichting door Willem Bakker;
We zijn met elkaar de opzet van de rayonstructuur aan het evalueren. De rayonstructuur is 20 jaar
geleden opgezet. Er is veel veranderd in die tussentijd en veel van de originele taken zijn bij de
werkorganisatie terecht gekomen. Er is vaak direct contact tussen hengelsportverenigingen en het
kantoor van Sportvisserij Oost-Nederland en we zien ook dat de rayonbesturen momenteel een
moeizame bezettingsgraad hebben en dat het moeilijk is om nieuwe vrijwilligers voor de
bestuurstaken te vinden. Naast deze rayon enquête bestaat de evaluatie nog uit een bestuurlijke
evaluatie (februari 2020) en tot slot willen we nog met de rayons in gesprek gaan hierover. De
belangrijkste conclusies uit de enquête zijn:
De huidige gebiedsindeling in de 4 rayons wordt overwegend als positief ervaren.
De rayonstructuur en de rayonbesturen voldoen bij de helft van de verenigingen niet aan
de verwachtingen
Er wordt door de verenigingen niet of nauwelijks contact gezocht met de rayonbesturen,
verenigingen nemen vaker direct contact op met Sportvisserij Oost-Nederland
De ALV’s van de rayons worden door een behoorlijk aantal van de verenigingen bezocht
Zo’n 74% van de verenigingen bezoekt ten minste 1 maal per jaar een rayonbijeenkomst
De rayonbijeenkomsten zijn voor veel verenigingen van waarde; het belang van
rayonbijeenkomsten zit met name in het netwerken en de onderlinge betrokkenheid
De helft van de verenigingen geeft aan de gebiedsbijeenkomsten van belang te vinden
Bijna driekwart van de verenigingen ziet geen toekomstige rol voor de rayonbesturen.
Deze conclusies geven aan dat het goed is om na te denken over een andere invulling van de
rayons. We komen er later op terug hoe we dit met de verenigingen en de rayons zullen
bespreken, zodat we op de volgende ALV een duidelijk plan hebben en een besluit hierover
kunnen nemen.
5.4. Toelichting en stand van zaken organisatieontwikkeling Sportvisserij Nederland en
federaties. Een live verbinding met Marjan Olfers is hiervoor tot stand gebracht.
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6. Korte presentatie: update Swimway Vecht – Toelichting door Willem Bakker
Een handout van deze presentatie wordt meegestuurd met de notulen.
7. PAUZE (15 min.)
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8. Financiën – toelichting door Tom Hegeman (penningmeester)
8.1. Realisatie 2020 en toelichting hierop
Zoals ieder heeft ontvangen en kunnen lezen was 2020 qua financiën een uitzonderlijk goed
jaar. In het kort wat highlights:
Baten
Zoals de voorzitter refereerde, heeft de corona-situatie positief bijgedragen aan significante
stijging van de lidmaatschappen. Overall hebben we zo’n 88.000 leden wat er zo’n 13.000
meer zijn dan vorig jaar (stijging 17-18%, alle vispassen: VISpas, Jeugd VISpas en Extra
VISpas, Zo’n 88.000 leden in 2020), waardoor de baten fors zijn toegenomen.
Lasten
Daar tegenover staan lasten die weliswaar hoger waren dan 2019, maar overall in 2020 wel
lager dan begroot. Dit ook ingegeven door de pandemie, waardoor minder werkzaamheden /
evenementen en activiteiten zijn uitgevoerd dan begroot.
Resultaat
Het resultaat is uiteindelijk op zo’n € 283.000 positief uitgekomen voor verdeling (€ 283.210).
- Volgens besluit zijn onttrekkingen voor water- en visstandbeheer (€ 2.650) en scholing
personeel (€ 6.584) gedaan uit reeds daarvoor ingerichte voorzieningen (fondsen),
waarbij aangetekend dat het reservefonds “verbetering sportvisserijmogelijkheden” nog
steeds op het maximale bedrag van 250.000 euro staat als voorziening.
- En is het voorstel al verwerkt om een deel van het resultaat, namelijk zo’n 100.000 euro (€
100.997,- ) toe te voegen aan de voorziening “verduurzaming huisvesting” i.v.m. wettelijke
duurzaamheidseisen voor pand
- Daarmee is het resultaat van 2020 na verdeling op zo’n € 191.000,= positief uitgekomen
(191.447), wat natuurlijk een erg mooi resultaat is.
8.2 Voorstel tot bestemming winst 2020
Ook hier heeft ieder kunnen lezen wat het voorstel is, om het positieve resultaat als volgt te
bestemmen;
Voorstel: Het bestuur stelt voor om:
Een deel van het resultaat, zijnde: € 100.997,- toe te voegen aan de voorziening
“verduurzaming huisvesting” en daarmee deze voorziening op € 150.000,- te brengen. Dit
i.v.m. wettelijke duurzaamheidseisen voor ons pand in 2023 en verdere verkenning hierin
dit jaar.
- Het overige resultaat na verdeling, € 191.447,- te storten in de algemene reserve
(met dien verstande dat het zoveel als nodig ten goede zal komen aan dekking van de
kosten voor de post water- en visstandbeheer)
Hiermee is het Eigen vermogen gestegen naar zo’n 875k, op een totaal vermogen van
1439k. Wat wederom erg goed en solvabel is (1.64)
STEMMEN
Over dit voorstel tot winstbestemming zijn verder geen vragen of opmerkingen ontvangen.
Van de ontvangen stemmen hebben er 3 zich onthouden en was de rest (21 stemmen) voor.
Hiermee is het voorstel tot winstbestemming aangenomen.
-
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8.3 Kascontrole - Verslag door de Kascommissie / decharge bestuur
Wij hebben ook deze keer weer een kascontrole gehad door de kascommissie, welke
wederom erg goed was voorbereid door Elma Herms. De kascommissie bestaat uit de
personen Raymond Meenderink, Herman Meijlof en Klaas Keen. De kascontrole is uitgevoerd,
er waren geen bijzonderheden en het bestuur heeft formeel met 24 stemmen voor decharge
gekregen voor het gevoerde financiële beleid in 2020 van SVON.
De penningmeester bedankt de kascommissieleden en in het bijzonder Raymond Meenderink,
die aftreedt. Raymond wordt bedankt voor de inzet en bijdrage en een attentie wordt geregeld.
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8.4 Benoeming kascommissielid
Met het afzwaaien van Raymond, blijven Herman Meijlof en Klaas Keen zittend en zijn we op
zoek naar 3e kascommissie lid. Via de live chat meldt Paul de Ram (HSV Steenwijk) zich aan
voor de kascommissie.
8.5 Bijgestelde begroting 2021 en toelichting hierop
Ook deze stukken heeft ieder ontvangen en kunnen lezen. Zoals al eerder aangegeven was
2020 een raar maar ook uitzonderlijk jaar door corona. Bij het opstellen van de begroting voor
2021 en eigenlijk ook 2022 was de insteek om hier vanuit 2020 op voort te borduren, maar zijn
we qua verwachte ledenaantallen wel iets conservatiever geweest dan 2020. (Momenteel
hebben we zo’n 81.500 leden, inschatting rond 85.000 leden eind van het jaar. In de begroting
hebben we rekening gehouden met zo’n 83.000 voor 2021, vooralsnog ligt dat redelijk in lijn.
Baten
Omdat we het ledenaantal voor 2021 iets lager hebben aangehouden, zijn de baten voor 2021
ook iets lager. Uiteindelijk viel dit weer mee, omdat we ook een hogere subsidie van SVN
hebben gekregen voor controle en handhaving.
Lasten
De lasten zijn hoger begroot dan voor 2020, aangenomen dat we dit jaar steeds minder last
zullen hebben van corona en de activiteiten/evenementen/ wedstrijden weer meer normaal
kunnen worden opgepakt.
Met name in water- en visstand beheer (projecten), controle en handhaving en
communicatie/promotie zullen de lasten hoger uitvallen.
Resultaat
- Overall geeft de begroting dan iets lagere Baten weer als 2020 (- € 2.000), met hogere
verwachte lasten (zo’n € 36.000), waarbij we desondanks een te verwachten positief
resultaat hebben begroot van: € 155.409,- Het bestuur stelt voor om het begrote resultaat volgt te verdelen:
o 100.000 toe te voegen aan de voorziening “verduurzaming huisvesting”. Dit i.v.m.
wettelijke duurzaamheidseisen voor ons pand in 2023 en verdere verkenning
hierin dit jaar als volgend jaar. (zou bij geen onttrekking dan op 250k komen)
o Het overige resultaat na verdeling, € 55.409,- te storten in de algemene reserve,
met dien verstande dat het zoveel als nodig ten goede zal komen aan dekking
van de kosten voor de post water- en visstandbeheer.
Al met al verwachten we dat 2021 nog steeds financieel positief zal zijn en dat we met deze
begroting klaar zijn om projecten verder op te pakken en uit te breiden nu we corona
langzaam wat beter onder controle lijken te krijgen en er wat meer vrijheden komen.
STEMMEN
Hier zijn geen vragen of opmerkingen over ontvangen. Van de ontvangen stemmen heeft er 1
zich onthouden en was de rest (23 stemmen) voor. Hiermee is de bijgestelde begroting voor
2021 aangenomen.
8.6 Voorgestelde begroting 2022 en toelichting hierop
Zoals aangegeven, hebben we voor 2022 in principe voortgeborduurd op 2020 en 2021, met
de aanname en conservatieve verwachting dat in 2022 het ledenaantal iets zal teruglopen.
We hebben rekening gehouden met naar schatting zo’n 82.000 leden. Vandaar dat voor 2022
de Baten zo’n € 20.000 lager zijn begroot. Voor 2022 hebben we er wel voor gekozen om
indexatie van de federatieve afdracht (met 1,3%) toe te passen.
De lasten zijn ook weer iets gestegen t.o.v. 2021 en 2020 door verwachte verminderde impact
van corona en door stijging bepaalde lasten door inflatie/indexering (personeels-salariskosten)
en verder inzetten en continueren van activiteiten zoals de verduurzaming. Al met al hebben
we de verwachting dat 2022 ook nog steeds financieel positief zal zijn, namelijk zo’n € 94.000
(94.045 euro). Een exact voorstel tot bestemming van dit resultaat is niet gegeven, maar zal
ten goede komen aan de reserves en eventueel van pas komen voor de dan lopende
verduurzaming huisvesting, dan wel aan verbetering sportvisserij mogelijkheden.
STEMMEN
Hier zijn geen vragen of opmerkingen over ontvangen. Van de ontvangen stemmen waren alle
24 voor. De voorgestelde begroting 2022 is hiermee aangenomen.
9. Bestuursverkiezing
9.1. Voordracht de heer I. Boersma als voorzitter
Het bestuur stelt voor om de heer I. Boersma te kiezen voor zijn eerste officiële termijn.
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Hier zijn verder geen vragen of opmerkingen over ontvangen. Van de ontvangen stemmen
was er 1 onthouding en 23 voor. De heer I. Boersma is hiermee gekozen als voorzitter.
9.2. Voordracht de heer J. Noltes als secretaris
Het bestuur stelt voor om de heer J. Noltes te kiezen als van secretaris, waarbij zijn officiële
eerste statutaire termijn van 3 jaren in 2022 zal ingaan. Hier zijn geen vragen of
opmerkingen over ontvangen. Van de ontvangen stemmen waren er 24 voor. De heer J.
Noltes is hiermee gekozen als secretaris.
Jan Noltes stelt zich voor aan de leden.
9.3. Algemeen bestuurslid namens rayon 3, de heer B. J. Verheij is statutair aftredend en
herkiesbaar.
Het Algemeen bestuur stelt, met instemming van het bestuur van rayon 3, voor de heer J.
Verheij te kiezen voor een volgende termijn. Hier zijn geen vragen of opmerkingen over
ontvangen. Van de ontvangen stemmen waren er 24 stemmen voor. De heer J. Verheij is
hiermee opnieuw gekozen voor 3 jaar als Algemeen Bestuurslid namens rayon 3.
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10. Rondvraag
HSV Vislust: “Kan er iets gezegd worden over het hervatten van het wedstrijdvissen, aangezien er
een prima protocol is?”. Hans Gels: vanmiddag update ontvangen. Wedstrijden mogen formeel nog
niet, maar trainen met inachtneming van de geldende corona maatregelen mag wel. Deze update
wordt nog naar de verenigingen gestuurd en wordt vermeld op onze website.
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11. Sluiting
De voorzitter spreekt de wens uit om de volgende ALV weer gewoon fysiek te kunnen houden. Hij
bedankt allen en sluit de vergadering.
Goedgekeurd en vastgesteld op 17 mei 2022
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I. Boersma
Voorzitter

J. Noltes
Secretaris
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