
Algemene ledenvergadering 2015 
locatie: Zalencentrum Velserduin, datum: 26 oktober 2015 
 
 

Opening voorzitter: 
Opening voorzitter,  deze opende de bijeenkomst en wenste alle aanwezige welkom. Tot 

onze grote spijt hadden alleen alle bestuursleden en onze webbeheerder belangstelling naar 

het wel en wee van de vereniging. 

Het blijkt dat er bij de  vele vergunninghouders geen belangstelling is om hun stem te laten 

horen. Een gemiste kans want het is voor bestuursleden van belang om te weten of zij de 

juiste koers houden. 

 

Notulen 2014: 
Er stonden geen actie punten open en werden er geen vragen of opmerkingen geplaatst. 

 

Korte mededelingen: 
Mark Kossen meldt dat het “mee vissen” via het inschrijven bij de bond actueel is geworden 

en hij signalen ontvangt dat er belangstelling voor is. In zijn jaarverslag komt hij  met een 

uitgebreid verslag. 

Vraag is of leden nu automatisch het dikke boekje van viswateren toe gezonden krijgen of 

moeten de leden zelf zorgen voor het aanvragen via sportvisserij Nederland. Han gaat rond 

bellen en zal spoedig met het juiste antwoord komen. 

 

Presentatie door secretaris dhr. M. Kossen: 

Uitgifte vispassen via de federatie loopt nog steeds naar wens. Volgens de site van de 

federatie hebben wij 766 leden waarvan 25 vrouwelijke vissers. 

Bezoekers website zit in de lift 75% van de leden bezoekt de site wat een mooi resultaat is. 

Met behulp van een smartphone de juiste viswateren kunnen zoeken i.p.v. het dikke boekje. 

Helaas geen suggestie uit de leden voor het 65 jarig bestaan van de vereniging. 

Jeugdvissen in dorpsfeest had dit jaar iets minder bezoekers dan vorig jaar. Toch vonden 21 

kinderen het leuk om dit jaar weer mee te doen. Al met al een geslaagde wedstrijd. 



 

Kascontrole: 
penningmeester Frank Goemans stelde voor om eerst de mensen van de kas controle aan 

het woord te laten. Leen Noordzij gaf namens de leden een verklaring van de bevindingen 

van de kas commissie met goedkeuring in de boeken op te kunnen nemen. 

Frank gaf zoals altijd een uitgebreid verslag van het financieel jaarverslag. Balans , exploitatie 

rekening en begroting 2015-2016 kwamen aan de orde er werden geen vragen gesteld dus 

met algemene stemmen aanvaard. 

 

Presentatie Webbeheerder B. van der Woude: 
Vertelde aan de hand van een schema hoe vaak de site van de HSV wordt bezocht maar ook 
in detail welke onderwerpen de site bezoekers interesseren. 
 
 

Rondvraag: 
Frank vraagt aan Mark hoe het jaar af te sluiten bij wederverkopers van onze vergunningen. 

Mark zal bij Borman en Engelhart de niet verkochte vergunningen ophalen en het geld van 

de verkochte vergunningen incasseren. Chris zal het zelfde doe bij Hermans alleen zal  deze 

het ontvangen bedrag overlaten maken op de rekening van de HSV. 

Frank vraagt hoe zit het met de beperking van email zenden aan de leden,  Bob weet dat er 

een privacy wet bestaat waarin een aantal beperkingen staat. Bob zal onderzoeken waar het 

knelpunt zit en eventuele kosten melden aan het bestuur zodat er een vrij email verkeer kan 

ontstaan. 

Kas commissie voor het volgend jaar zullen zijn de heren Johansen en Noordzij omdat 

wederom geen andere kandidaten beschikbaar waren. 

Chris weet te melden dat de baggerwerkzaamheden in november van start gaan er zal extra 

vis aangekocht worden ter verbetering van de visstand. 

Chris brengt ter sprake om bepaalde wateren alleen voor leden van Velsen te reserveren. 

Leen Noordzij ziet een aantal beperkingen voor de vaste vissers in dat gebied. Discussie zal 

later worden voorgezet. 

 

Voorzitter bedankt alle aanwezige en sluit vergadering en bied een drankje aan namens de 
vereniging 
 
Notulist Chris Johansen 


