
Algemene ledenvergadering Hsv Velsen. 04-11-2008 

Locatie gebouw Velserduin. 

 

 

Welkom door voorzitter en tevens opening van de jaarvergadering. 

1. 

Behandeling van de notulen van de vorige vergadering 2007-2008, hier waren geen opmerkingen 

over van de aanwezige. 

2. 

Voorzitter geeft de secretaris het woord voor zijn presentatie van het  jaarverslag, enkele belangrijke 

punten zijn het terug brengen van het verspreiden van het visblad van 4x naar 3x per jaar, belangrijk 

is te weten dat veel informatie nu op de internet site wordt vermeld, het gevolg is dat de kosten van 

het blad zijn gereduceerd. 

Het eerste jaar dat wij op Internet actief zijn geworden mag als een succes worden beschouwd. Een 

site die er heel professioneel uit ziet,  goed onderhouden wordt en door veel bezoekers bekeken 

wordt. 

Het vissen van de jeugdwedstrijd was ook dit jaar weer een succes. Kinderen hebben in behoorlijke 

getale deelgenomen aan de wedstrijd van de Santpoortse feestweek die dit jaar in twee sessies 

uitgevoerd moest worden omdat er de eerste keer niets gevangen was. 

De senioren wedstrijd is dit jaar wederom afgeblazen door gebrek aan animo bij onze leden. 

Ons bestuur had een verzoek van de hengelaarsbond om een club logo te zenden aan de bond om dit 

uiteindelijk op uw persoonlijke vispas te printen. Hier hebben wij binnen de vereniging een leuk item 

van gemaakt om met uw hulp een nieuw logo te ontwerpen, een klein geld prijsje moest u 

enthousiast maken.  Dit is dan ook gelukt en zal het logo vanaf het volgende jaar op uw pas te 

bewonderen zijn. Verder zal dit logo natuurlijk ook op het visblad prijken en ander briefpapier. 

De ontwerper van het winnende logo heeft ondertussen de prijs in ontvangst genomen, zijn naam en 

het winnende logo kunt u op de site terugvinden. 

De feestavond van 1 november was ook dit jaar weer goed bezocht. Gerda en Leen hadden weer veel 

tijd gestoken in het verzamelen van de prijsjes van de jaarlijkse Bingo. Zander Cock Zwanenburg was 

uitgenodigd om de avond muzikaal op te vrolijken. 

De opkomst van de jaarvergadering mag dit jaar ook weer als bedroevend slecht de boeken in. 

3. 

Ook dit jaar is er door de leden weer een zogenaamde kascontrole uitgevoerd ten huize van onze 

penningmeester, de heer Noordzij heeft in deze vergadering gemeld dat hij namens de leden 

goedkeuring heeft verleend aan de penningmeester voor het gevoerde beleid welke met een 

handtekening is bevestigd. 

Vastgesteld is dat de heer Noordzij en Johansen in 2009 weer beschikbaar zijn voor de kascontrole. 

 



4. 

Door afwezigheid van de penningmeester is dit jaar het financiële jaarverslag gedaan door de heer 

Johansen. Balans, exploitatie en begroting werden behandeld.  

Over de meeste posten waren geen vragen maar één van de leden wilde weten wat het bedrag aan 

sponsoring voorstelde voor het jaar 2009.  

Antwoord:  

Er zal in 2009 geen sponsor bedrag aan de commissie van de Santpoortse feestweek overgemaakt 

worden omdat afgesproken was te sponsoren tot het jubileum jaar van de feestweek en dat was 

2008 m.a.w dit staat onterecht in de begroting. 

Kosten voor het Internet zijn niet in het verslag terug te vinden.? 

Antwoord: 

Dit is ondergebracht in kantoor kosten.  

Door het bestuur is er voorgesteld om de contributie met 1 Euro te verhogen tot 32,50 Euro voor het 

ontvangen via machtiging. Voor het jaar 2009 is dit met algemene stemming aanvaard. 

 

 

Mededeling van de voorzitter:  door de hengelaarsbond is aan ons bestuur gevraagd of zij eens als 

gast onze algemene ledenvergadering mogen bijwonen om lering te trekken wat er zoal onder de 

vissers leeft. 

Onze voorzitter zal aan de Bond terug koppelen dat zo’n bezoek aan onze vereniging niet erg zinvol is 

gezien de jaarvergaderingen altijd zeer slecht bezocht worden en wij daarin geen maatstaf zijn. 

 

Rondvraag: 

Wat is de zin van het in stand houden van het visblad? 

Antwoord voorzitter: 

Wij zijn al terug gegaan van 4 naar 3 edities per jaar omdat wij aan de slag gegaan zijn met Internet 

maar we kunnen er niet vanuit gaan dat elk lid een Internet aansluiting heeft. Dus wil je informatie 

verspreiden dan heb je het blad nog steeds nodig. Het bestuur blijft alert als het gaat om de reductie 

van kosten. 

 

Wat is de zin om de feestavond in stand te houden? 

Antwoord voorzitter: 

Als vereniging bieden wij al jaren een avondje aan  onze leden om naast het vissen ook eens op een 

andere manier bij elkaar te zijn. Wij merken inderdaad een steeds groter aantal mensen die geen lid 

zijn of als zogenaamde introducé deze avond bezoeken en zelfs met alle prijzen de deur uitlopen. Op 

het moment dat de laatste prijs vergeven is zie je dat deze lieden de zaal direct verlaten. 

Intern zullen wij bespreken hoe wij dit op kunnen lossen, suggesties zijn altijd welkom. 

 

 



 

Wat is terecht gekomen van de oproep om eens een karper wedstrijd te organiseren? 

Antwoord voorzitter: 

Op onze aanbieding voor deze wedstrijd op de site is slechts door een enkeling gereageerd voor 

deelname. Met andere woorden de animo was niet groot. Wij hebben echter verzuimd om deze 

mensen via de site of persoonlijk in kennis te stellen dat het geen doorgang zou vinden door de 

geringe aanmeldingen. 

Dit kan beter en moet ook beter!! Binnen de activiteiten commissie zal er voor volgend jaar weer een 

wedstrijd worden aangeboden en zal de begeleiding beter uitgevoerd gaan worden. 

 


