CONCEPT-Notulen Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Oost-Nederland
21 mei 2019
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Het bestuur: de heer J. Telleman (voorzitter), 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),
28 leden
de heer I. Boersma (secretaris), de heer J.W. de Vente (penningmeester)
42 leden (waarvan 8 met kennisgeving)
mevrouw S.M. van der Kooi

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom, in het bijzonder onze ereleden
Henk Slagter en Gerrit Sloot. Helaas is ons erelid Jaap van Zorge vanavond verhinderd.
Daarnaast een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van onze buurfederaties en
Sportvisserij Nederland: Joop Bongers, directeur van Sportvisserij Nederland, Bennie van Til,
voorzitter van Sportvisserij Midden Nederland, Harald Bremmer, bestuurslid van Sportvisserij
Groningen Drenthe en Jan Kamman, die vanavond een presentatie verzorgt.
Dames en heren, 2018 was een bijzonder jaar! Ik noem een aantal punten:
• Het vertrek van Ed Piek, die na 20 jaar hengelsport zijn oude liefde in de bosbouw weer heeft opgezocht.
• De grote droogte met veel noodzakelijke acties door vrijwilligers en medewerkers om vissen te redden.
• Er zijn 5 podiumplekken bij ONK’s en WK’s behaald, we behaalden winst bij het NOK 2018 en
een podiumplek bij de landelijke finale van het Federatief Clubkampioenschap 2018
• We hebben op verzoek van de ALV een jeugdraad opgericht
• Samen met Sportvisserij Nederland is het project Swimway Vecht opgestart
• Samen met partners is veel onderhoudswerk verricht
• Samen met hengelsportverenigingen hebben we veel mooie visplekken aangelegd
• Onze controleurs en boa’s hebben veel controle/handhavingsactiviteiten verricht
• Er zijn ook veel lessen op scholen gegeven door onze vismeesters

Voor meer activiteiten verwijs ik u naar ons mooie jaarverslag 2018. Veel van onze activiteiten werden
overigens samen met financiële bijdrages van SVN gerealiseerd, dank daarvoor!
Helaas hebben we in het afgelopen jaar ook meerdere visvrienden verloren. De aanwezigen gaan
staan en houden een moment stilte voor hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Na een gedegen proces onder leiding van Willem Bakker en Ingmar Boersma hebben we een
opvolger voor Ed Piek weten te vinden. Op 1 mei jl. is Hans Gels in dienst getreden als directeur van
Sportvisserij Oost-Nederland. Hans stelt zichzelf voor.
Toevoegen aan de agenda: punt 10: aanwijzen van vertegenwoordigend bestuurslid bij SVN
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2. Jubilarissen
Vandaag worden er geen zilveren en gouden erespelden uitgereikt, omdat jubilarissen de
aangevraagde en toegekende erespelden inmiddels in eigen kring hebben ontvangen. Ook de
wedstrijdprestaties zijn al in de aandacht geweest tijdens het sportgala op Sportcentrum Papendal
eind vorig jaar.
Wij bedanken alle vrijwilligers voor het vele nuttige werk wat zij doen en daar hoort ons
onderscheidingenbeleid in de vorm van de zilveren en gouden erespelden bij. We zijn blij met de
inzet van onze vrijwilligers, want we realiseren ons dat het ook in de hengelsport steeds moeilijker
wordt om met name jongere vrijwilligers te vinden.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag van de ALV 2018 binnengekomen. De ALV
stemt middels applaus in met het verslag. Sonja wordt bedankt voor het maken van het verslag.
4. Jaarverslag 2018
De voorzitter schetst het nut van het jaarverslag in deze vorm. Het is een middel om aan
verschillende belangrijke partijen te kunnen laten zien wat we allemaal doen. Het jaarverslag zal
overigens via onze website digitaal beschikbaar komen.
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Over het jaarverslag zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen. De ALV stemt middels
applaus in met het jaarverslag
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5. Mededelingen door het bestuur en ingekomen stukken
5.1 Stand van zaken Sportvisserij Nederland
5.1.1 De voorzitter merkt op dat er in de samenleving en ook binnen de hengelsport heel veel
verandert. Dat heeft vaak een maatschappelijke of politieke achtergrond. Denk daarbij
aan politieke partijen die ons niet altijd even goed gezind zijn, waardoor we het soms
best lastig kunnen krijgen bij bijvoorbeeld Provinciale Staten of gemeenten. U kent het
gezegde: ‘Je repareert je dak als het droog is’. Met andere woorden: we moeten, nu we
zelf nog in een gezonde situatie zitten, ontwikkelingen volgen waarmee we de komende
jaren rekening moeten houden. Dat geldt ook voor u als bestuurders van
hengelsportverenigingen.
We zijn een landelijk proces begonnen m.b.t. onze organisatieontwikkeling, waarbij we
de positie van de sportvisser en de hengelsportverenigingen centraal willen stellen.
5.1.2 Er zijn enkele grote hengelsportverenigingen, Groot-Rotterdam, Delfland en Den Haag,
die geen eigen wateren inbrengen in de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. Vorig jaar
heeft Sportvisserij Groningen Drenthe daarom duidelijk gesteld, dat indien dit gedrag
doorgezet wordt, de leden van die betreffende verenigingen ook niet meer in het water
van Groningen Drenthe mogen vissen. Als gevolg daarvan is in het bestuur van
Sportvisserij Nederland besloten de oranje VISpas in te voeren, wat inhoudt dat
verenigingen die blijven volharden in het niet inbrengen van eigen wateren zo’n oranje
VISpas kunnen krijgen voor hun leden.
De huidige stand van zaken is dat op basis van gesprekken met de besturen van de
betreffende verenigingen, van Sportvisserij Groningen Drenthe en Sportvisserij
Nederland is besloten de oranje VISpas nog niet in te voeren. We blijven wel de
mogelijkheid houden als het echt niet anders kan. We zijn hier blij mee, aangezien we
niet willen dat zo’n drastische maatregel onze eigen verenigingen treft die ook geen
wateren willen inbrengen. We willen liever dat dit in een goede verstandhouding
geregeld kan worden.
5.1.3 Sportvisserij Nederland is met verschillende partners de Green deal ‘Sportvisserij
Loodvrij’ aangegaan. Achterin de zaal is een informatiestandje, waar u informatie en
voorbeelden van loodvrije producten kunt meenemen. In de eerste instantie ligt onze
focus vooral op loodvervangers in de karpervisserij en zeevisserij, maar in de toekomst
zullen we ons ook op het overige loodverbruik richten.
5.1.4 Er wordt een filmpje vertoond waarin de voorzitter van Sportvisserij Nederland, Marjan
van Kampen, uitleg geeft over de organisatieontwikkeling en de landelijke inspiratiedag
op 22 juni in Papendal.
5.2 Diverse zaken Sportvisserij Oost Nederland
• Onze penningmeester Jan de Vente heeft aangegeven zijn functie te moeten neerleggen
i.v.m. tijdgebrek. Daardoor is een vacature ontstaan voor penningmeester.
• Vorig jaar heeft de ALV ingestemd met een budget voor het aanstellen van een nieuwe
medewerker. Dat is Jarno Veldhuizen geworden. Jarno is eveneens in dienst bij
Sportvisserij Fryslân, waar hij 1 dag per week werkzaam is. Bij onze federatie werkt hij
inmiddels 4 dagen per week.
• Met Sportvisserij Nederland hebben wij afspraken gemaakt voor het aanstellen van 2
wedstrijdcoaches. We zijn daarmee in een vergevorderd stadium, maar formeel moet
e.e.a. nog worden afgerond. De wedstrijdcoaches zullen worden gefinancierd met
NOC*NSF gelden.
• Aanstaande donderdag zijn er Europese verkiezingen, de voorzitter roept de leden op om
te gaan stemmen en daarbij te kijken naar een partij die het goed voorheeft met de
sportvisserij. Fred Bloot van Sportvisserij Nederland is ook lid van de EAA (European
Anglers Alliance). In zijn rol maakt hij zich in samenspraak met het Europees Parlement
sterk voor het onderscheid tussen sport- en beroepsvisserij, om de sportvisserij een eigen
positie te geven m.b.t. het vangen van vis.
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6.
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Presentatie lopende zaken – jaarplan 2019-2020
Na het vertrek van Ed Piek heeft Willem Bakker het interim directeurschap vervuld tot aan de
komst van Hans Gels. Willem wordt bedankt voor zijn inzet als interim directeur. Willem is ook
nadrukkelijk betrokken geweest bij het opstellen van het jaarplan 2019-2020 en licht dit toe
middels een presentatie. Een handout van de presentatie is bijgevoegd bij deze notulen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen. De ALV stemt middels applaus in met het
jaarplan 2019-2020.
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De voorzitter biedt de leden de mogelijkheid om in de pauze alsnog vragen in te dienen voor de
rondvraag.
7.

PAUZE

8.

Presentatie Swimway Vecht door Jan Kamman (Sportvisserij Nederland)
Een handout van deze presentatie is bijgevoegd bij deze notulen

9.

Financiën
• 2018 kent een klein positief resultaat en voorgesteld wordt om dit toe te voegen aan ons fonds
verbetering sportvisserijmogelijkheden
• het aantal seniorleden is toegenomen met 1.642 VISpashouders tot 64.374 leden
• het aantal jeugdVISpashouders is helaas gedaald met 700 VISpashouders tot 5.854 jeugdleden
• de baten zijn in 2018 toegenomen door hogere VISpasinkomsten en inkomsten uit
visstandbeheer
• de verkoop van nachtvis- en 3e hengeltoestemmingen vormt een groot deel van onze
inkomsten, ongeveer een derde deel!
• door hogere inkomsten en lagere uitgaven hebben we in 2018 geen beroep hoeven te doen
op ons fonds ‘verbetering sportvisserijmogelijkheden’
• de uitgaven voor water- en visstandsbeheer zijn in 2018 behoorlijk gegroeid, maar hebben we
toch uit de lopende begroting van 2018 kunnen bekostigen
• een intensievere samenwerking met buurfederaties en Sportvisserij Nederland heeft ook tot
een aantal lagere uitgaves geleid
9.1 Realisatie 2018 en toelichting hierop
De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus.
9.2 Voorstel tot bestemming winst boekjaar 2018
De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus.
9.3 Kascontrole - Verslag door de Kascommissie
Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering zijn de heren H. Roord, R. Meenderink en G.
Duchatteau benoemd tot kascommissie. Wij hebben de financiële verantwoording van het
bestuur over het boekjaar 2018 onderzocht. Het saldo per 31 december 2018 van de rekening
liquide middelen geeft een getrouw beeld van de liquide middelen van de vereniging
Sportvisserij Oost-Nederland te Raalte. Wij hebben vastgesteld dat de saldi vanuit de
jaarrekening overeenstemmen met de rekeningafschriften zoals verstrekt door de
verschillende bancaire instellingen. De boeken en bescheiden zijn door ons in orde bevonden
en onze controle geeft geen aanleiding tot het maken van belangrijke aan- en/of opmerkingen.
Wij zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het
bestuur en de financiële toestand van de vereniging. Een bijzonder woord van dank en
complimenten aan Elma Herms die zich ondanks haar ziekte heeft weten te kwijten van haar
taak en aanwezigheid tijdens de kascontrole. Wij adviseren de Algemene Ledenvergadering
het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2018.
De Algemene Ledenvergadering verleent décharge aan het bestuur van Sportvisserij OostNederland voor het gevoerde financiële beleid middels applaus.
De voorzitter bedankt Elma Herms, Willem Bakker en Jan de Vente voor het opstellen van de
jaarcijfers. Ook de kascommissie wordt hartelijk bedankt voor hun inzet. Harry Roord neemt
afscheid van de kascommissie.
9.4 Benoeming kascommissielid
Omdat niemand zich aanmeldt, wordt het bestuur middels applaus gemandateerd om op zoek
te gaan naar een nieuw kascommissielid.
Na de ALV is besloten dat de heer H. Meijlof toetreedt als nieuw kascommissielid.
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9.5 Bijgestelde begroting 2019 en toelichting hierop
De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus.
9.6 Voorgestelde begroting 2020 en toelichting hierop
De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus.
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10. Bestuursverkiezing
10.1 Secretaris de heer I. Boersma is statutair aftredend en herkiesbaar
Het bestuur stelt voor om de heer I. Boersma te kiezen voor zijn eerste officiële termijn.
De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus.
10.2 Algemeen bestuurslid namens rayon 2, de heer H. Koeslag is statutair aftredend en
herkiesbaar
Het Algemeen bestuur stelt, met instemming van het bestuur van rayon 2, voor de heer H.
Koeslag te kiezen voor een volgende termijn
De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus.
10.3 Aanwijzen van vertegenwoordigend bestuurslid bij Sportvisserij Nederland
Het Algemeen bestuur stelt voor om ook dit jaar weer de voorzitter van Sportvisserij OostNederland voor te dragen als vertegenwoordigend bestuurder in het bestuur van
Sportvisserij Nederland. De Algemene Ledenvergadering stemt in middels applaus.
11. Rondvraag
In de pauze zijn enkele vragen c.q. opmerkingen binnengekomen.
- De heer H. de Marie (voorzitter HSV Haaksbergen) heeft aangegeven te willen aansluiten
binnen de op te richten vliegviscommissie met Hyppo Wanders, om de Regge en ander water
geschikt te krijgen voor vliegvissers.
- J. Bredenoord – De Brasem Dedemsvaart: Is de uitloop van de Green Deal Sportvisserij
Loodvrij tot 2027 niet te lang en te laat? Voorzitter: Helaas is de minister voorzichtiger
geweest dan wij als hengelsportorganisaties zouden willen. In 2021 is er een tussentijdse
evaluatie. Hopelijk kan er op basis daarvan nog wat versneld worden.
- E. Weening – ’t Poldervoorntje Emmeloord: Er schijnt een nieuwe regel te zijn waarbij
karpervissers alleen nog maar 5m links en rechts van hun hengels mogen vissen. Voorzitter:
het bestuur neemt de vraag in behandeling en komt hier op een later moment op terug.
- T. de Jong – Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle: wordt de website van Sportvisserij
Oost-Nederland wel voldoende bijgehouden? Er zijn wat opmerkingen over actuele
nieuwsitems. Voorzitter: we zullen dit bekijken. I.v.m. ziekte kan het zijn dat niet alles goed is
bijgewerkt.
- T. de Jong – Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle: Bij het Federatief Kampioenschap
Feedervissen Teams worden alleen heren genoemd. Daar horen de dames ook bij genoemd
te worden. Voorzitter: dat wordt aangepast. Ook wordt uiteraard coulant omgegaan met
dames die zich alsnog opgeven.
- T. de Jong – Visserijvereniging De Hengelsport Zwolle: De informatie over het Federatief
Clubkampioenschap 2019 per rayon is niet beschikbaar op de website. Antwoord: aangezien
niet in de microfoon wordt gesproken, kan het antwoord niet worden opgenomen in deze
notulen.
De voorzitter merkt op dat als er iets is, men te allen tijde contact kan opnemen met het kantoor in
Raalte. We zijn altijd bereid om te luisteren en om in gesprek te gaan om dingen op te lossen.
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12. Sluiting
De voorzitter bedankt de medewerkers voor hun inzet middels een boeket bloemen en wenst allen
veel gezondheid en plezier in hun werk. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.
Goedgekeurd en vastgesteld op 19 mei 2020
210

J. Telleman
Voorzitter

I. Boersma
Secretaris
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