
Algemene leden vergadering 2010 
Locatie gebouw Velserduin, 25-10-2010 
 
 
Aanwezig voltallig bestuur en een bescheiden aantal leden. 
 
 
 
Opening vergadering voorzitter H Oomen. 
 
 
Behandeling notulen 2008/2009 hier werden geen vragen over gesteld. 
 
 
Presentatie jaar verslag secretaris 2009-2010. 
 
Verenigingsblad is dit jaar 2 x uitgeven. Er zal in december een 3e versie worden 
verstrekt onder de leden. 
 
De vereniging bestaat op dit moment uit 700 leden waarvan 30 jeugd leden. 
 
Er is dit jaar op verzoek van de Noord West federatie een flyer actie geweest om het 
sportvissen te promoten. Secretaris zegt dat het moeilijk is vast te stellen wat het 
effect van de flyer actie is geweest met betrekking van het aanmelden van nieuwe 
leden. 
 
De hengelsportvereniging Haarlem heeft deze flyer actie ook uitgevoerd maar 
hebben ook in het gebied van de gemeente Velsen deze actie uitgevoerd wat niet 
erg netjes is. Onze voorzitter zal in de vergadering van voorzitters van het NW 
federatie hier vragen over stellen. 
 
Onze hengelsportvereniging heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via 
de pers het sportvissen te promoten, dit zou door de bond worden gestimuleerd maar 
er is geen gebruik van gemaakt. Waarom is niet duidelijk 
 
Jeugdvissen Santpoort was dit jaar ook weersuccesvol. 
 
Voor de senioren zijn twee karperwedstrijden georganiseerd ook hier hebben wij 
positief gescoord. 
 
Leden van de hengelsportvereniging het Snoekje maken regelmatig gebruik van de 
Velserbroekse sierwateren dit betekend dat wij op de kaart staan als goed viswater. 
 
 
 
Presentatie financieel jaar verslag penningmester 2009-2010. 
 
Penningmeester vraagt kas commissie naar hun bevindingen. De leden Noordzij en 
Johansen hebben dit jaar namens de leden een controle uitgevoerd op alle financiële 



stukken en verklaren dat er een goed en deugdelijk financieel beleid is gevoerd en 
ziet met vertrouwen het volgend jaar te gemoed. 
 
Penningmeester belicht financieel beleid, hier werden door de leden geen specifieke 
vragen over gesteld. 
 
De penningmeester heeft zelf wel een opmerking ten aanzien van het incasseren van 
gelden die uitstaan bij wederverkopers van onze vergunningen. Deze adressen 
verkopen vergunningen en bestellen bij een regelmaat nieuwe bij het secretariaat. 
Wij verzuimen echter eerst de vorige vergunningen af te rekenen alvorens de nieuwe 
te verstrekken zodoende hebben wij heel veel geld uitstaan waarvan de 
penningmeester vindt dat wij dit risico niet moeten lopen. Hij vraagt het bestuur hier 
een nieuw standpunt over in te nemen en op te lossen. 
 
Vraag aan de leden, één van de wederverkopers oppert dat in het verleden 
vergunningen met korting werden verstrekt. Geen van de bestuurders nog oud leden 
konden bevestigen dat dit ooit aan de orde is geweest en verwijzen dit verhaal als 
onzin. 
 
 
Rondvraag 
 
Bob heeft geen vraag maar weet te melden dat onze site toe is aan een opfrisser. Hij 
toonde enkele voorbeelden die gebruikt gaan worden om dit te realiseren. Goed werk 
Bob, bedankt. 

 
Vragen van twee leden over de werkzaamheden aan de beide tunnelputten. 
Antwoordt van één van de activiteiten commissie is dat hij namens de vereniging al 
heel lang in contact probeert te komen met de uitvoerende. Het is heel moeilijk de 
verantwoordelijke te spreken te krijgen daarom zijn wij met het Rijkswaterstaat gaan 
bellen en mailen. Ook dit gaat heel moeizaam en wij hopen dat er toch binnen 
afzienbare tijd een antwoord komt van het RWS. Eén van de leden weet te melden 
dat hij wel regelmatig in contact komt met een opzichter of uitvoerder. Wij hebben 
hem dan ook gevraagd om deze zo snel mogelijk met ons in contact te brengen. 

 
 
Vraag over de visstand in de Westbroekerplas. 
antwoordt: 
De plas valt niet onder de Hsv Velsen wij zijn officieel geen visrechthebbende, 
eigenaar is Spaarnwoude en visrechthebbende is de HSV Haarlem. 

 
Vraag: 
Hoe gaan wij om met de zogenaamde zwartvissers en met name de Polen? 
Antwoordt: 
Er doen zich de meest wilde verhalen voor van bovengenoemde groepen. In de 
praktijk worden alle vissers en dus ook deze mensen bij interval gecontroleerd door 
de zogenaamde BOA’s.  Deze bestrijken een groot deel van alle ingebrachte wateren 
van de federatie maar kunnen niet overal tegelijk zijn. Wordt iemand op heterdaad 
betrapt dan wordt hij getrakteerd op een fikse boete. Ons vermoeden is dat op deze 
wijze alleen de goede overblijven. 



 
Velsen heeft overigens zelf geen BOA aangesteld. Het is moeilijk hier iemand voor te 
vinden die in plaats van zelf te vissen boeven moet vangen voor de HSV. Wij hebben 
als vereniging geen echte serieuze meldingen van stropers, wel hebben wij aan dit 
onderwerp aandacht besteed op onze site en telefoonnummer van de politie 
vermeld. Wij vragen hier ook uw medewerking voor om serieuze overtredingen te 
melden. 
 
Vraag van Dhr Belien: 
Waarom is het water van de Valckenhoeflaan zo ondiep? Er zou bijna niet te vissen 
zijn tot zo’n 6 meter uit de kant. 
antwoordt: 
De activiteiten commissie zal een diepte meting uitvoeren want het is mogelijk de 
bedoeling om op die locatie een jeugdwedstrijd te gaan houden. Tevens was het 
bestuur van plan daar jonge vis uit te gaan zetten maar eerst zullen de meet 
resultaten moeten aangeven af dit zinvol is 
 
 
Notulist, C Johansen 
 
 


