
Algemene ledenvergadering 2013 
locatie: Zalencentrum Velserduin, datum: 28 oktober 2014 
 
 

Opening voorzitter: 
Dhr. H. Oomen heet alle aanwezigen welkom.  Alleen het bestuur is aanwezig. Geen van 
onze leden had zich gemeld. 
 

Notulen 2013: 
Notulen van jaar 2012 -2013 doorgenomen. 
 
X pas: 
Deze staat voor een tweede lidmaatschap bij een hengelsportvereniging. Dit staat voldoende 
omschreven op  onze site en is mogelijk via de nieuwe vispas module. 
 
Visrechten voor  viswater in Santpoort en Bloemendaal:  
Hier worden geen visrechten voor afgegeven. 
 
Calamiteiten Noordzeekanaal:  
Daarvan hebben wij geen verantwoording. De visrechthebbende is de Mid west federatie. 
 
Vissessies: 
Deze zitten nog in de planning bij B. vd Woude 
 
Nieuwe lijst van boetes bij overtreding: 
Deze worden aangevraagd en op de site geplaatst (actie Chris). 
 
Mededelingen voorzitter: 
Voorzitter meldt dat doordat er een extra bestuurslaag in de federatie is aangebracht er 
moeilijker communicatie is met de medewerkers van de federatie. Voorzitter stelt dit aan de 
orde bij bondsvergadering. 
 

Presentatie door secretaris dhr. M. Kossen: 
Er zijn +/- 1000 vergunningen verkocht dus groei in onze vereniging. 
 

Kascontrole: 
Vaststellen van kas commissie voor het jaar 2014 – 2015. Aangezien er geen leden aanwezig 
waren op deze vergadering hebben de heren Johansen en Noordzij zich weer bereid 
verklaard om dit op zich te nemen. Het is niet gebruikelijk dat dit weer de mensen zijn die de 
afgelopen jaren de kas controle hebben uitgevoerd maar nood breekt wetten. 
 



De goedkeuring van de kascontrole is verleend door Leen Noordzij. Hij heeft met Chris 
Johansen de boeken van onze penningmeester gecontroleerd en de Charge verleend voor 
het gevoerde financieel beleid. 
 

Presentatie Webbeheerder B. van der Woude: 
Toelichting aan de hand van schema’s over het bezoeken van onze website. Het valt op dat 
er bepaalde favoriete sites veel meer bezoekers komen. Facebook is een vast onderdeel voor 
bezoekers geworden daarnaast maken wij geen gebruik van Twitter als vereniging. 
 
 

Presentatie van penningmeester Frank Goemans: 
Er werden geen vragen gesteld door aanwezige. Voor het komende jaar zal er geen 
contributie verhoging worden gevraagd aan de leden omdat er een gezonde kas is. 
Er is nog geen jaarafrekening van de gemeente Velsen ontvangen. 
 

Rondvraag: 
Mark Kossen doet een voorstel voor overdragen vergunningen voor het volgend jaar. 
Maximaal 50 vergunningen gaan naar firma Engelhart, 25 vergunningen naar firma Hermans 
en firma Boormans. Alle leveringen zullen vergezeld gaan met een factuur. Er zal op 
aanvraag van wedeverkoper pas weer geleverd worden als voorgaande factuur is betaald. 
Controle zal uitgevoerd worden door dagelijks bestuur. 
  
Frank meldt dat incasso van vaste leden half november zal uitgevoerd. 
 
Bob vraagt hoe het zit met park Schoonenberg.  De verantwoording van onderhoud ligt bij 
de gemeente Velsen. 
 
Han: volgend jaar bestaat de HSV 65 jaar wat gaan we doen kom met idee of suggestie het 
liefst zoveel mogelijk . 
 
Notulist Chris Johansen 
 
 
 


