
Algemene leden vergadering 2012 
Locatie: zalencentrumVelserduin, 30-10-2012 
  
 
  
Opening door voorzitter dhr. H. Oomen. Deze heet een ieder van harte 
welkom. De opkomst was dit jaar weer heel erg laag. 
  
Eerste onderwerp: notulen 2011. 
Hierover werden geen extra vragen gesteld en werd met algemene stemmen goedgekeurd 
door aanwezige. 
  
Tweede onderwerp: Algemene mededelingen door dhr H. Oomen 
Er zijn dit afgelopen jaar twee vis uitzettingen geweest. De eerste betrof het Cremermeer en 
de tweede de duinen van Zandvoort. Van beide wateren is de vis ondergebracht in de wateren 
van de Velserbroek. Ook werd er door de gemeente van beide uitzettingen vergunning 
verleend. 
 
Dede onderwerp: Presentatie van secretaris dhr H. Kossen 
Dit jaar zijn er ongeveer 865 betalende ingeschreven leden. Voor het eerste jaar was er geen 
visserslatijn meer. De jeugdviscursus ging niet door vanwege gebrek aan belangstelling.  
Flyer “ga toch vissen” krijgen de winkeliers aangeboden als zij nieuwe vergunningen van 
2013 krijgen. Ook dit jaar geen karper wedstrijd voor de senioren door onvoldoende 
belangstelling. Bezoek website van de HSV voldoet aan verwachting, er zijn geen reacties op 
het verdwijnen van visserslatijn. 
  
Vierde onderwerp: Verslag kascontrole 
Kascontrole commissie bij monde van dhr. L Noordzij en dhr. C. Johansen verklaren dat zij 
controle hebben uitgevoerd met goede bevindingen namens de leden. 
  
Vijfde onderwerp: Presentatie van penningmeester dhr F. Goemens 
Bij uiteenzetting van balans, exploitatie en begroting geen vragen. Met dit jaarrapport heeft 
het bestuur wederom besloten geen contributie verhoging door te voeren en blijft de 
contributie dus op € 32,50 voor het jaar 2013. 
  
 
Rondvraag: 
 
Frank Goemans: 25 leden betalen niet dus de vereniging gaat een andere koers varen. Eerst 
geld innen, dan controleren en dan pas vergunning verzenden. Contributie zal dit jaar een 
maand eerder geïnd worden. Wij verwachten reactie op deze werkwijze. C. Johansen maakt 
een mail voor aankondiging op de site voor bovengenoemd onderwerp. 
  
L. Noordzij: vraagt naar voortgang van het gesprek met J. Vermaat van het gemeentehuis. 
Antwoordt: er is nog geen planning voor tweede gesprek. 
  
P. Kenselaar: stelt vragen over grote vissterfte in de Velserbroek en wil dat wij vragen 
stellen bij volksvertegenwoordiger. Antwoordt: deze vraag is de dag na de vergadering direct 
naar de volksvertegenwoordiger dhr. P. v Deudekom gezonden. Deze zal daar waar het 
binnen zijn mogelijkheden is gepaste vragen stellen. 



 
P. Kenselaar: vraagt meer inzet voor het jeugvissen en wil helpen bij flyeren. 
 
P. Kenselaar: stelt vraag over uitzetten jonge graskarper of duitse karper.  
Antwoord: Het bestuur gaar zich hierover beraden 
  
C. Johansen: vraagt of er al iets bekend is over het permanent nachtvissen en derde hengel 
vergunning.  
Antwoordt: dit is nog niet door de Mid. west federatie goedgekeurd. 
  
B. vd Woude: ziet kans om extra werkzaamheden binnen de vereniging op zich te nemen. Er 
zal gekeken worden welke dit kunnen worden. Bob gaat voorstellen om te gaan hengelen met 
bestuur of leden, dit kan zijn dagje karper of snoekvissen, succes Bob. 
  
 
Einde vergadering voorzitter bedankt aanwezige en bied een glaasje aan. 
  
  
Notulist C. Johansen. 
  
  
 


