
Algemene ledenvergadering 2013 

locatie: Sportcentrum Velsen, datum: 28 oktober 2013 

 

Opening voorzitter:   
Dhr. H. Oomen heet alle aanwezigen welkom. Hij merkt op dat er buiten het bestuur slechts 
twee leden de moeite hebben genomen op deze vergadering te verschijnen waarvoor dank. 
  
Eerste onderwerp: Notulen 2012 
Er werden geen opmerkingen of vragen over gesteld. Daarbij werd het verslag goedgekeurd, waarvan 
akte. 
  
Tweede onderwerp:  Mededeling voorzitter 
Er is door de activiteitencommissie op diverse plaatsen werk verricht zoals het overzetten van vis uit 
het Cremermeer naar de wateren in de Velserbroek. 
 
De commissieleden hebben zelf diverse keren handmatig gevist in de duinen van Zandvoort. Hier zijn 
ongeveer 900 kleine karpers gevangen en deze zijn op diverse plaatsen op het water van Velsen 
geplaatst. Ze hebben ook nog hand en spandiensten in het  park Velserbeek verleend door enkele 
snoeken weg te vangen, deze zijn elders geplaatst. 
 
Enkele bestuursleden zijn ,in nauwe samenwerking met ambtenaren van de gemeente Velsen, aan 
het werk om alle wateren te evalueren en zo mogelijk een  nieuw contract van visrechten op te 
stellen. Wij hopen voor het eind van het jaar de handtekening te zetten.  Eerst moeten zaken als 
nachtvissen en de mogelijke overlast in kaart worden gebracht. Het laatste half jaar geldt hier als 
testperiode. 
  
Derde onderwerp: Presentatie van secretaris dhr. M.Kossen 
Mark heeft dit jaar 944 vergunningen uitgegeven waarvan 24 buitenlandse. 
 
De jaarlijkse jeugdwedstrijd was weer een succes. Er wordt zelfs aan gedacht om deze dag in de 
toekomst te gaan uitbreiden met een senioren wedstrijd . Een en ander wordt met het bestuur van 
de harddraverij besproken. 
 
Het bestuur heeft een verzekering afgesloten voor calamiteiten die zich voor kunnen doen bij 
activiteiten zoals wedstrijden. 
 
Veel activiteiten zijn via de site gepubliceerd zodat  er interactie met de leden is. Wij hebben zelfs de 
lokale kranten gehaald. 
 
 



Het incasseren van contributie was al jaren een probleem. Mensen die al een vergunning in huis 
hadden gekregen storneerde de betaling waardoor het moeilijk werd het geld binnen te krijgen. 
De vergunningen gaan nu pas de deur uit nadat de datum van mogelijk storneren voorbij is. Dit geeft 
voor de incasso een bevredigend resultaat. 
 
  
Vierde onderwerp: Verlag Web beheerder 
Uit de statistieken van de website blijkt dat er elk jaar meer bezoeken zijn en dat er zeer grote 
belangstelling is met name in onderwerpen als Dropshot, Waterinformatie en Meerval verhalen. 
 
Bob zou graag meer medewerking van de leden zien als het gaat om bijvoorbeeld het inzenden van 
foto materiaal.  Verder zullen de mogelijkheden bekeken worden om de vereniging actief te maken 
op Facebook en Twitter. 
  

Vijfde onderwerp: Presentatie kascontrole 
Presentatie van de kascontrole commissie, bij monde van Leen Noordzij werden de bevinding van de 
financiële handel en wandel van het jaar 2012-2013 uiteen gezet . Deze was mede gecontroleerd 
door Chris Johansen. Beide heren verklaarde goedkeuring namens de leden te hebben gegeven. 

 
Zesde onderwerp: Presentatie financieel jaarverslag   
door penningmeester Frank Goemans. 
Op de Balans, exploitatie 2012/2013, en begroting  2013/2014 werd waar nodig een toelichting 
gegeven . 
 
Het financieel rapport werd met algemene stemmen goedgekeurd. Tevens werd aan de aanwezigen 
gevraagd wie de controle in 2014 op zich wil nemen.  Er kwam geen reactie dus Chris Johansen en 
Leen noordzij hebben zich wederom beschikbaar gesteld. 
 
Het bestuur vindt het jammer dat niemand op enige wijze hulp verleent, het is van belang dat 
controles uitgevoerd moeten worden dat is vastgelegd in de statuten. 

De contributie voor 2014 dient met 1 euro verhoogd te worden. Dit heeft te maken met een stijging 
van de kosten bij het aanvragen van een vergunning. Een lidmaatschap zonder visblad komt neer op 
€ 33,50 per jaar en met visblad op € 43,50 per jaar. 
  
 

  



Zevende onderwerp: Rondvraag 
  
dhr. Noordzij : geen opmerkingen 
dhr. Goemans :geen opmerkingen. 
 
dhr. Willemse: 

1.  Vismeester(s) 
dhr. Willemse ziet graag dat het bestuur zich inzet om een vismeester aan te gaan trekken om 
visvoorlichting op scholen te gaan geven. Hij geeft aan dat er door bestaande vismeester nieuwe 
vismeesters stage kunnen lopen en dat deze bij ons ingezet kunnen worden. 

 
Antwoord: (Het bestuur was verrast van de inbreng van de dhr.Willemse, deze bracht een aantal 
interessante vragen naar voren.)  

Het bestuur zal later een standpunt innemen wie of wat zij hier mee kunnen of willen. 
(Opmerking:  Voor zichzelf zag hij hier geen taak in.) 
 
2. VBL (Voorlopig Bewijs Lidmaatschap)  
Er zou volgend dhr. Willemse geen voorlopige vergunning op de verkoop adressen aanwezig zijn. 

Antwoord:  Het bestuur stelt onderzoek in. 
 
 
3. X pas (lidmaatschap bij een 2e vereniging) 
Hierover staat niets op de site vermeld, dit kan belangrijk zijn voor kandidaat leden dus info is 
belangrijk. 

Antwoord:  De zogenaamde X pas heeft geen aandacht binnen de HSV. Dit zou voor kandidaat leden 
belangrijk kunnen zijn. Het bestuur zal overleg plegen en mogelijk info op de site zetten. 
 
4.  Viswater 
Is het mogelijk dat bijvoorbeeld het water van het voormalige PZ en het water rond chalet de 
Boschbeek toegevoegd kunnen gaan worden?  

Antwoord:  Deze hebben nooit in ons bestand gestaan. Dhr. C. Johansen zal informeren bij de 
gemeente Velsen of er mogelijkheden zijn hier rechten van te krijgen. 
 
5.  Social media 
Mogelijk info van site koppelen naar Facebook en Twitter? 

Antwoord: Hier zal het bestuur zich over buigen en met de webbeheerder kijken naar voor en 
nadelen. 
  
 

  



dhr. Kossen: 
Geeft voorbeeld van het omgaan met een vergunning.  Een persoon heeft tot twee maal toe een 
vergunning aangevraagd en zag toch kans bij zijn eerste vis sessie tegen een bekeuring aan te lopen. 
  

 
dhr. vd Woude: 
 
1. Visrecht Noordzeekanaal 
Vraagt naar de visrechten van het Noordzeekanaal ter hoogte van Velsen. 

Antwoord: De visrechten van het gebied Noordzee kanaal is, zoals eerder in de notulen staat, niet in 
handen van de HSV Velsen maar van de federatie.  Het zal niet meevallen dit recht in handen te 
krijgen maar staat wel in de landelijke vislijst. 
 
2. Website: 
Mag er een oproep op de site geplaatst worden waarin we leden vragen om materiaal aan te bieden? 
Dit om onze site nog mooier te maken zodat het een breder publiek zal trekken. 

Antwoord: Ja 
 
3. Vissessies: 
Wil ook kleine vissessies in gang zetten met leden en bestuursleden. 

Antwoord:  maak maar een voorstel 

 

C. Johansen: 

1. Overlast nachtvissen: 
Er komen steeds meer meldingen van overlast van vissers met name de locatie Velserbroek is in 
opspraak door nachtvissers . 
 
Ook zijn er meldingen van overlast bij het oude dorp van Velsen-zuid. Dit is eigenlijk geen gebied dat 
valt onder de visrechten van de HSVVelsen maar van de Mid west federatie. De overlast moet hoe 
dan ook opgelost gaan worden. 

2. Boetes: 
Chris heeft van de BOA’s een lijst van boetes die op dit moment gevoerd worden. Dit zijn geen 
misselijke bedragen. Deze prijzen zijn vrij recent en zullen jaarlijks stijgen. De huidige prijslijst zal op 
onze site komen te staan. 
 

  



Dhr. Kalkman: 
 
1. Tunnelput Velsen-Zuid: 
Wat wordt er momenteel gedaan met de tunnelput Velsen-zuid? Deze heeft achterstallig onderhoud 
en er worden ook vissen meegenomen door zogenaamde vissers.  (dhr. Kalkman noemt tevens een 
contactpersoon bij Rijkswaterstaat) 

Antwoord: Het bestuur is in overleg met het RWS over de situatie rond de tunnelputten. C. Johansen 
en L. Noordzij hebben binnenkort overleg met RWS. Indien er duidelijk is wat RWS van plan is zullen 
zij dit aan het bestuur rapporteren en de leden via de site op de hoogte brengen. 

 
2.  Interesse in Vis? 
Mogelijk kan de dhr. Kalkman zijn invloed aanwenden om vis van bepaalde wateren aan ons over te 
dragen. Hebben wij daar interesse in? 

Antwoord: Dit wordt nog bekeken 
  
 

  
 
  
Notulist ,  Chris  Johansen 


