
 

Algemene leden vergadering op 26 oktober 2009. 
Locatie gebouw Velserduin. 
 
 
 
 
Welkom door voorzitter H. Oomen. 
 
 
Opening voorzitter.  
Deze weet te melden dat het voor de vereniging een mooi jaar is geweest. Vissen wordt weer 
hot en er zijn dit jaar dan ook weer mensen lid geworden waardoor het aantal vergunningen is 
gestegen boven de 700. 
 
Onze leden willen weer vissen en als het gaat om deelname aan karper wedstrijden bravo. 
Ook de jeugd vindt het nog steeds fijn als er weer eens een wedstrijd door de HSV 
georganiseerd wordt. 
 
De internet site werd afgelopen jaar beter bezocht dan het jaar daarvoor. Dit omdat de site 
regelmatig met leuke verhalen en foto sessie´s wordt opgevuld. Hierdoor blijft het 
aantrekkelijk om er eens naar toe te surfen. Bob, onze site bouwer heeft aan de hand van een 
aantal grafieken laten zien wat de mensen het meest interesseert. 
 
De vispas is nu een begrip onder de leden. Het zou alleen voor de leden administratie fijn zijn 
als zij van alle leden een doorlopende machtiging mogen ontvangen ant door alle eenmalige 
machtigingen komen elk jaar veel mensen te laat aan hun vispas en dat probleem begint echt 
bij de leden zelf. Dus vul in die bijlage van het visblad of via de site 
 
 
Presentatie van het jaar verslag van de secretaris. 
Door afwezigheid van onze secretaris nam de dhr Noordzij hem waar. De volgende punten 
werden door hem belicht. 
Visserslatijn is dit jaar twee maal uitgekomen en verschijnt voor de derde maal in december 
hierin zal het formulier voor de doorlopende machtiging zitten. 
Er zijn 700 vergunningen verstrekt waarvan 20 jeugd vergunningen. 60 nieuwe aanmeldingen 
werden via de site ontvangen. 
 
Verzoek van buiten de vereniging om eens een visdag voor minder begaafde jongens te 
begeleiden. Er zal door secretaris contact opgenomen worden met de desbetreffende 
organisatie om te weten te komen om hoeveel kinderen het gaat, wat de kinderen kunnen en 
wat voor veiligheidsmaatregelen er eventueel getroffen moeten worden. Ook zal er een 
analyse gemaakt moeten worden voor de kosten dat dit met zich mee brengt. 
 
Jeugd vissen en het feest van het Dorpsfeest Santpoort zijn ondertussen een begrip. Helaas 
werd de eerste zaterdag niets gevangen aan de Santpoortse dreef dus werd een tweede 
wedstrijd noodzakelijk. Deze werd enkele dagen later gehouden aan het Maan Bastion in de 
Velserbroek. Dit keer is de wedstrijd met mooie vangsten afgesloten. Foto´s  zijn op de site te 
zien. 



 
Het bestuur heeft de leden tot tweemaal toe een karper wedstrijd aangeboden met een leuke 
prijzen pot. Gelukkig werd dit door de leden met beide handen aangepakt en werden beide 
keren redelijk goede vangsten geboekt. 
Foto´s zijn op de site te zien. 
 
De vereniging het Snoekje uit Heemskerk hebben de Velserbroek uitgekozen voor het uit 
zetten van wedstrijden van 55 plussers. Twee maal waren er zo´n 20 deelnemers. 
  
En zijn Calamiteiten gemeld van vissterfte in de tunnelput noord. De vereniging is door de 
gemeente niet in kennis gesteld terwijl er toch sprake is geweest van een kleine ramp. 
Wij hebben een secretariaat en een alarmnummer op de site beschikbaar. 
 
Vervuilen in het algemeen is door ons dit jaar op de site ook als eens onder de aandacht 
gebracht. 
 
 
Kas controle commissie 
Dit jaar hebben de leden dhr L.Noordzij en dhr C.Johansen een bezoek gebracht aan de 
penningmeester om de financiële handel en wandel van de vereniging door te lichten. 
Beide leden hebben hun instemming namens de leden kunnen geven en het bestuur decharge 
kunnen geven over het gevoerde beleid van 2008-2009. 
 
 
Presentatie penningmeester financieel beleid  
Balans en exploitatie van 2008/2009 werden gepresenteerd. Hierover waren geen 
opmerkingen van de leden. Ook de begroting van 2009/2010 waren unaniem goedgekeurd 
door de aanwezigen. 
Uit de presentatie kwam wederom weer naar voren dat wij een gezond huishoudboekje 
hebben dus werd door de penningmeester voorgesteld dat wij het komende jaar dezelfde 
contributie kunnen gaan heffen als het afgelopen jaar. Alle aanwezige konden dit door 
stemmen bevestigen met een akkoord. 
 
 
Rondvraag 
Een van de leden vroeg wat de kostenpost was voor het aankopen van vis in 2010. 
Antwoord: 
Het staat als mogelijke uitgave maar kan mogelijk helemaal geen doorgang vinden. Het is een 
veronderstelde uitgave. 
 
Er is door een lid geopperd dat de Firma Hermans mogelijk een stukje sponsoring wil 
uitvoeren. de voorzitter en een lid van de activiteiten commissie zullen deze firma bezoeken 
om te kijken hoe een samenwerking tot stand kan komen. 
 
De vraag waarom er in de tunnelputten niet s’nachts gevist mag worden zal onderzocht gaan 
worden door het bestuur. Omdat er op dit moment te weinig kennis in huis is zal contact 
opgenomen worden met onze vrienden van de Hsv Haarlem en mogelijk bied de Pos 
uitkomst. 
 



De voorzitter sluit de vergadering en nodigde een ieder uit om op zaterdag 31 Oktober voor 
de jaarlijkse feestavond in het gebouw Velserduin. 
 
Ijmuiden 26 Oktober 2009.    
Chris Johansen. 
 
                                                                                           
 
 


