
Algemene leden vergadering 2011 
Locatie gebouw Velserduin, 10-10-2011 
 
 
 
 
 

Opening door de voorzitter om 20.00 uur voor slechts een handvol belangstellenden. Aanwezig het 

voltallig bestuur inclusief de commissarissen van de activiteiten commissie en onze man die voor u 

de site beheert. Slechts 2 leden vonden het de moeite om de jaar vergadering te komen bijwonen. 

 

Eerste onderwerp: Notulen 2009-2010 

Notulen van het jaar 2009-2010 werden doorgenomen. Het belangrijkste punt was van aandacht was 

het incasseren van gelden voor de door de vereniging uitgezette vergunningen bij de 

wederverkopers. Er waren voor de rest geen op of aanmerkingen geplaatst door de aanwezigen. 

 

Tweede onderwerp: Presentatie secretaris jaar 2010-2011 

Voorzitter vraagt de secretaris voor zijn presentatie van het jaar 2010-2011. Korte samenvatting is 

tot nu toe 2x het visserslatijn uitgebracht en dit wordt dit jaar nog eenmaal uitgebracht medio 

december. 

Hij stipt nog even aan dat het afgeven van een doorlopende machtiging belangrijk is. Geven leden 

een eenmalige machtiging af dan krijgen zij het volgend jaar geen vergunning thuis gezonden en gaan 

dan bellen naar het secretariaat hoe dit zit. Gewoon doen zo’ n doorlopende machtiging want 

opzeggen kan altijd. 

Er zijn 862 vispassen uitgegeven waaronder 21 jeugdpassen. Wij groeien dus nog steeds. Dit jaar er is 

in jeugdcentrum de Koe op 4 en 11 april een jeugdvis opleiding gegeven onder leiding van de mensen 

van onze activiteiten commissie. Die werden bijgestaan door Arie Goossen  waarvoor dank van het 

bestuur. 

Alle deelnemertjes kwamen in het bezit van het begeerde diploma. (zie de foto’ s op de site van de 

HSV). De karperwedstrijd voor de senioren in het voorjaar is afgeblazen omdat te weinig leden zich 

hadden ingeschreven. 

Er was weer grote belangstelling voor de jeugdwedstrijd van de Santpoortse feestweek die deze keer 

weer aan de dreef gehouden werd. Dit is toch eigenlijk de meest geschikte locatie van het dorp 

Santpoort. 

In twee leeftijd groepen werd er twee uur lang gestreden om de bekers en eeuwige roem. 

Tussendoor werd er een drankje en ijs getrakteerd. Al met al een heel fijn evenement voor de 

jeugdige liefhebbers. 



Tijdens de wedstrijd en prijs uitreiking werden er foto’s geschoten die op de site van de HSV en site 

van Santpoort te zien zijn. Alle deelnemers mochten dit jaar na afloop ook nog eens een mooie 

hengel in ontvangst nemen aangeboden door sponsor Goedkopervissen  uit Ijmuiden. 

De karpervis wedstrijd van het najaar heeft net als die in het voorjaar geen doorgang gevonden leden 

vinden het kennelijk niet belangrijk. 

Tot 2 x toe hebben leden van een 55+ activiteitengroep uit Heemskerk gebruik gemaakt van het 

water aan het Maanbastion voor een wedstrijdje, er werd goed gevangen. 

 

Derde onderwerp: Presentatie penningmeester 

Voorzitter vraagt penningmeester voor een presentatie van het financieel jaarverslag. Ieder lid had 

een kopie van het jaarverslag gekregen en kon op de voet volgen hoe alle posten werden toegelicht. 

Er werden geen specifieke vragen gesteld omdat men kennelijk snel doorhad dat er goed 

omgesprongen is met uitgave in inkomsten. Wij zijn een gezonde vereniging met een mooi positief 

saldo was de conclusie. 

 

Vierde onderwerp: Kas controle 

Kas controle commissie de hr. Noordzij gaf te kennen dat hij met een tweede lid de financiële gang 

van zaken ten huize van de penningmeester heeft gecontroleerd namens de leden.Welke hij 

beoordeelt als correct en positief waarvan akte. 

 

Rondvraag: 

Penningmeester meldt als gevolg van het mooie jaar resultaat de contributie voor het jaar 2011-2012 

gehandhaafd blijft € 32,50 voor betalen via machtiging. 

Vraag aan de leden of er door andere mensen belangstelling is om het volgende jaar zitting te nemen 

in de kas controle commissie. Geen van de aanwezige gaf hier gehoor aan. Vastgesteld is dat in het 

jaar 2012 de commissie wederom bestaat uit de heren Johansen en Noordzij. 

Volgens de hr. Kossen zouden er op dit moment vergunningen van Velsen verkocht worden onder de 

minimum prijs , er zal geprobeerd worden hier meer informatie van te krijgen. 

Als laatste kwamen er twee leden hun mening geven wat er zoal mis gaat bij de HSV en hoe zij dit 

graag verbeterd willen zien.  Hun bezwaren zijn ook al eens op de mail gezet en nu kwamen ze dit 

persoonlijk uiteen te zetten wat zeer gewaardeerd werd. 

 

 

  



Vragen of bezwaren van de leden: 

1. Baggeren op diverse locaties 

2. Tunnelput steigers en vuilcontainers 

3. Stropers /  illegaal vissen 

4. uitzetten van vis 

5. Veel te korte karperwedstrijden en prijzengeld, Tevens willen zij zelf een wedstrijd 

organiseren van 24 uur en zo nodig een hengelsportzaak als sponsor te willen regelen. 

 

Er is door de hr. Johansen geprobeerd uit te leggen hoe wij met een aantal van deze vragen c.q. 

voostellen al om de tafel met het dagelijks bestuur hebben gezeten om meer te kunnen betekenen.  

 

Antwoord:  Baggeren op diverse locaties: 

Het baggeren wordt door de gemeente Velsen periodiek uitgevoerd omdat zij een onderhoudsplicht 

hebben voor hun sierwateren. Zij zijn niet verantwoordelijk voor het uitdiepen van de beide 

tunnelputten omdat zij geen eigenaar zijn van dit water. 

Antwoord: Tunnelput steigers en vuilcontainers: 

De putten zijn van Rijkswaterstaat. De hengelsportvereniging is diverse keren met de mensen van 

RWS in gesprek geweest over de pompen en steigers. Zij willen geen onderhoud plegen en geven 

verder geen commentaar. 

Wat de staat van de steigers betreft, deze zijn door de gebruikers zelf vernield! Dat wil niet zeggen 

dat dit de vissers zijn! De wijkbeheerder van de gemeente Velsen mw. Klomp heeft contact met ons 

gezocht en gemeld dat de steigers worden afgebroken mits RWS er iets aan zou doen. Deze gaven 

niet thuis waarop de gemeente zegt dat de veiligheid van de burger risico liep dus weg met die 

steigers. 

Het veroorzaken van overlast zoals geluid en het laten slingeren van vuil is een probleem. Mensen dat 

de deur uitgaat om op die manier hun visdag door te brengen kunnen wij missen als kiespijn. De 

gemeente Velsen is niet van plan extra vuilbakken uit te zetten omdat daar geen geld voor is. Zij 

verwachten dat het handje vol vissers zelf de discipline op kan brengen om hun rommel op te ruimen. 

Als wij als zogenaamde sportvisser zo door gaan dan komt de dag nog eens dat de gemeente na het 

inventariseren van klachten de putten gaat verbieden. Zij kunnen de politie wel beter inzetten dan op 

een enkeling te verbaliseren. 

Wij de mensen van de activiteiten commissie hebben weleens rond gelopen op de beide putten en 

Wijkeroogpark. Het is te gek voor woorden wat onze zogenaamde nette vissers hier allemaal 

dumpen, ja en niemand doet het natuurlijk! 

Antwoord: Stropers / illegaal vissen 

Het illegale vissen is aan de orde geweest. De HSV heeft geen eigen BOA ter beschikking. Deze 

mensen worden door de bond betaald uit onze contributie en dan weten wij gelijk waar een deel van 

ons geld heen gaat maar dit ter zijde. Boa’ s kunnen niet overal tegelijk aanwezig zijn en komen 

natuurlijk altijd te laat in de ogen van de vissers.Daarom is het nummer van de politie vermeld op de 



site. Van de politie kan je ook niet verwachten dat zij direct reageren zij zullen zelf inschatten waar zij 

hun tijd aan besteden. 

Wij als vissers kunnen zelf ook maar moeilijk inschatten of mensen wel of geen vergunning op zak 

hebben al wekken zij soms de indruk dat zij niet te goeder trouw aan het water zitten. Ikzelf ben 

regelmatig in gesprek met de politie en heb ook hun nummer en van een BOA in mijn mobiel staan. 

Daar moeten wij het voorlopig mee doen. 

 

Antwoord: uitzetten vis 

Vis uitzetten dat is een vraag die steeds terug komt. Het bestuur heeft zich hier al meer malen over 

gebogen. Wij zijn een kleine vereniging en hebben ook maar weinig water waar wij de visrecht 

hebbende van zijn maar het water dat wij hebben bezit voldoende vis in alle soorten en maten. 

Er zijn echter leden die elk jaar weer opperen dat er vis bij moet en dan nog het liefst voor hun deur en 

dat is natuurlijk geen visstand beheer .De eigenaar van het water is verantwoordelijk voor het water 

en de vis die er in zit echter de gemeente heeft geen geld om aan ons verzoek te voldoen dus moeten 

wij het hebben van onze eigen clubkas. 

 

Antwoord: karperviswedstrijd 

Als antwoord naar deze leden hebben wij in deze vergadering meegegeven dat zij hun plan tijdstip en 

locatie aan het bestuur zullen voorstellen. Het bestuur zal op zijn beurt dit plan beoordelen en te 

zijner tijd naar buiten komen met hun bevindingen.  

Wij allen moeten wel blijven beseffen dat wij visrechten hebben van enkele kleine sierwateren in de 

Velserbroek en Wijkeroogpark en beide tunnelputten. Hier kan men nu eenmaal niet de grote vissen 

vangen van 30 en 40 pond. De Westbroekerplas is van de HSV Haarlem en men kan niet verwachten 

dat wij onze contributie hier in zien verdwijnen. 

Mogelijk  voldoet onze HSV Velsen niet aan de wensen van enkele vissers en zijn wij of denken wij wel 

te klein in hun ogen dat kan en mag natuurlijk. 

 

Het bestuur bestaat uit slechts 5 personen en zij moeten alle voorkomende zaken in goede banen 

leiden, zoals bestuursvergaderingen, clubblad, internet, jeugdzaken, calamiteiten, en financiële 

zaken. Dit om uw belangen te behartigen om uw hobby met veel plezier uit te kunnen oefenen.  

Wij hebben het zeer jammer gevonden dat u niet op de jaarvergadering heeft kunnen komen. Mogen 

wij afspreken dat u er volgend jaar bij bent? 

 

                                                           Bedankt het bestuur HSV Velsen. 


