
Algemene leden vergadering 2016                                                         

Locatie: Zalencentrum Velserduin IJmuiden, 31-10-2016 
  
Aanwezig:  
Voorzitter, H. Oomen 
Penningmeester, F. Goemans 
 Activiteiten commissaris, L. Noordzij   
 Activiteiten commissaris, C. Johansen 
Web-beheerder, B. vd Woude 
 Vereniging lid, T. Willense 
 Gemeente raadslid, P v Deudekom 
 
Afwezig: 
Secretaris M. Kossen.(vakantie). 
 

Opening voorzitter: 
De voorzitter opent om 20:00 de vergadering en heet alle aanwezige welkom. Buiten het 
bestuur is een gemeente raadslid en één lid van de vereniging aanwezig. 

Notulen 2015 
Doornemen van de notulen van vorige jaarvergadering 2015. Er zijn geen extra vragen 
gesteld. De notulen zijn goedgekeurd en afgesloten. 
 

Mededeling voorzitter: 
Bij de laatste algemene ledenvergadering van de Mid-West federatie werd medegedeeld dat 
er een fikse verhoging van elke Vispas houder zou worden geheven van € 2,50 euro. Dit is in 
deze vergadering met grote meerderheid van stemmen aangenomen, mogelijk zou deze 
gefaseerd afgeschreven gaan worden en om te beginnen met €1,75 euro in 2017 en € 0,75 
euro in 2018. Hier is het laatste woord nog niet gezegd. 
 
HsvVelsen heeft in deze vergadering tegen gestemd omdat de normale afdracht aan de 
federatie ongeveer € 20.00 euro is  en dus een verhoging van zo’n 12.5% boven elke 
redelijkheid staat, maar ja er is al gestemd dus op termijn gaat de Vispas duurder worden. 
 

Presentatie jaarverslag secretaris: 
De secretaris is afwezig en zijn verslag wordt door de Hr. Johansen gepresenteerd. 
Enkele hoofdpunten uit het verslag zijn de aanvraag van nieuwe vispassen via de federatie, 
dit verloopt prima. 
 
Het papieren boekje van viswateren gaat straks verdwijnen, dit omdat veel mensen gebruik 
maken van een smartphone waarin de app www.visplanner gedownload kan worden. 
 

http://www.visplanner/


Het viswater boekje is voor drie jaar geldig (2016-2017 en 2018) en dienen leden tijdens het 
vissen altijd bij zich te hebben. Leden moeten middels een aanvraagkaart zelf een boekje 
aanvragen. Indien zij dit niet doen dan wordt het viswater boekje niet meer automatisch 
toegestuurd. Wij zullen voordat het viswater boekje gaat verlopen via de site informeren 
wanneer actie moet worden ondernomen of om over te stappen op de smartphone en de 
bijbehorende app. 
 
Er zijn dit jaar 17 meevis toestemmingen uitgegeven. Vorig jaar werd hier nog 10 keer 
gebruik van gemaakt. 
 
Onze website is vernieuwd en we zien dat er meer gebruik van wordt gemaakt. Ook hebben 
wij nu de mogelijkheid om onze nieuwsbrieven digitaal te verzenden. Dit had nogal wat 
voeten in de aarde omdat er eerst aan wettelijke voorwaarden voldaan moest worden. 
 
Problemen bij de tunnelputten Noord en Zuid. Door werkzaamheden werden er onduidelijke 
lozingen uitgevoerd door de aannemer. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering  en 
moet zorgdragen voor het afval water en dit niet zo maar lozen op het oppervlakte water. 
 
Daarnaast hadden wij ook nog eens meldingen van visstroperijen die op de putten aan de 
hand waren.  Onze mensen van de activiteiten commissie hebben via de netwerken 
(Gemeente, boa’s en handhavers) één en ander in goede banen kunnen leiden en blijven dit 
in de toekomst ook bewaken. 
 
De jeugdviswedstrijd van het Dorpsfeest Santpoort werd zuinig bezocht. Slechts 11 jonge 
deelnemers kwamen zich melden. Voor hen was het een top dag maar wij als organisatie 
zouden toch graag zien dat er meer belangstelling zou zijn. Wij stellen ons op de mening dat 
kinderen niet zelf de krant lezen als er weer een wedstrijd op het programma staat. Juist 
ouders of grootouders lezen deze berichten en zouden hun kinderen moeten aanmoedigen 
voor zo’n leuk en tevens gratis gebeuren. 
 
Het fenomeen aalscholvers wordt een obsessie voor veel hengelsportverenigingen omdat 
veel jonge pootvis wordt weggegeten. Wij zien zo nu en dan een enkele aalscholver en wij 
houden in de gaten of de populatie aangroeit. Is dat het geval, dan zullen wij melding gaan 
maken binnen de federatie om te peilen hoe daar mee om te gaan. 
 

Controle kascommissie: 
Dhr L. Noordzij heeft samen met Dhr C. Johansen, ten huize van de penningmeester F. 
Goemans, een controle uitgevoerd. Ze hebben kunnen vaststellen dat zij met een positief 
advies de leden hebben vertegenwoordigd en er is goedkeuring gegeven aan het bestuur. 
 

Presentatie penningmeester: 
Dhr F. Goemans  heeft aan alle aanwezige een kopie van het financieel jaarverslag 
overhandigd om inzage te hebben in het wel en wee van onze financiële huishouding. Daar 
waar nodig heeft Dhr F. Goemans  uitleg gegeven van onze grootste uitgaven en de 
verwachtingen van het volgend jaar met onder andere de extra afdracht aan de federatie. Er 



zijn verder geen vragen gesteld dus het financieel jaar verslag is goedgekeurd. Vaststellen 
nieuwe kas controle kandidaten voor komend jaar hebben zich de Dhr C. Johansen en de Dhr 
L.Noordzij zich beschikbaar gesteld. 
 

Presentatie Website: 
Dhr B. vd Woude geeft elke aanwezig een set van zijn jaarverslag en een uiteenzetting van 
de vernieuwde site. De resultaten laten het aantal belangstellende zien die met een 
regelmaat de site bezoeken. Ook informatie over nieuwe bezoekers en hun interesse voor 
bepaalde onderwerpen zoals het bezoeken van onze foto pagina. In de moderne presentatie 
zie je ook veel grafieken ook die zijn in een oogopslag duidelijk hoeveel eer per maand 
gebruik wordt gemaakt van de HSV Velsen site. 
 

Rondvraag: 
Penningsmeester:  
Geeft aan om het einde van de week de automatische incasso te gaan uitvoeren voor de 
contributie van 2017. Dit om de aantallen geldige vispassen in december te kunnen 
controleren tegen het wel of niet betaald hebben van de contributie. Geen betaling dan ook 
geen Vispas voor 1 januari in de brievenbus en dus lidmaatschap ontbonden. 
 
Dhr. Goemans geeft te kennen dat de vereniging ook dit jaar geen extra verhoging op 
de contributie zal plaats vinden. Vraag van Dhr. C. Johansen wat de motivatie is van deze 
beslissing. Antwoordt van Dhr. Goemans: Wij hebben een goede financiële buffer dus vinden 
het niet noodzakelijk de leden extra te belasten. 
 
Dhr T. Willemse vraagt waarom het park Schoonenberg niet in de landelijk vis-lijst is 
opgenomen en alleen voor leden bestemd is. Antwoord: Hier moet iets niet goed gegaan 
zijn. Wij waren in de veronderstelling dat dit wel zo geregeld was maar wij gaan ervoor 
zorgen dat dit net als al onze wateren beschikbaar komt in de landelijke lijst. 
 
Dhr. P. v. Deudekom geeft te kennen dat hij blij is met de uitnodiging om eens een 
algemene ledenvergadering mee te mogen maken en vind het leerzaam maar ook hoe 
gestructureerd vrijwilligers ermee omgaan. Dit om hun achterban van zo’n 1000 recreanten 
uit Velsen maar ook natuurlijk alle gasten uit den lande hun hobby goed uit te kunnen laten 
voeren. 
 
Ook stelt hij dat er belangrijke zaken geregeld worden zoals: vissterfte, baggeren 
,begeleiden en dieren welzijn toch hoog in het vaandel hebben. 
 
Tevens wil Dhr. Deudekom graag op de hoogte blijven van de voortgang en de noodzakelijke 
gesprekken op het gemeente huis. Wij kunnen altijd op zijn steun rekenen. Als onze invloed 
niet gehoord wordt zal hij mogelijk als volks vertegenwoordiger dingen te kunnen aansturen. 
 
 
Notulist Christiaan Johansen. 
 



BIJLAGE A 
 

Verslag secretaris M. Kossen algemene ledenvergadering 31 oktober 

2016 
 
Geachte aanwezige, 
 
De uitgifte van nieuwe aangevraagde vispassen wat nog steeds rechtstreeks via de federatie gaat verloopt nog 
steeds super naar wens. Leden van hengelsportverenigingen ontvangen vanaf dit jaar niet meer automatisch 
papieren viswaterlijsten, tenzij ze dit zelf hebben aangegeven via de antwoordkaart of www.viswaterlijst.nl. 
Wie niets heeft doorgegeven staat op 'aanvullingslijst onbekend' en ontvangt dit jaar geen papieren lijst. De 
VISplanner (App) is een geldige vervanger. 
 
Volgens de site van de federatie hebben wij afgelopen jaar 750 vispassen uitgegeven,  waarvan 19 
jeugdvispassen en 3 leden welke een extra vispas hebben aangevraagd. Senior plus leden zijn er 127 en 
vrouwelijke leden zijn er nu 21.   
 
Om laagdrempelig met de hengelsport kennis te kunnen maken is in 2015 de actie “meevis toestemming” 
gestart.  Bij onze vereniging is dit  jaar 17 x hiervan gebruik gemaakt. Vorig jaar was dit 10x. Helaas is mij niet 
bekend of dit voor onze vereniging al nieuwe leden heeft opgeleverd. 
 
Tevens heb ik een print gemaakt van de statistieken van 2016 vwb het bezoek van onze site www.hsvvelsen.nl.  
Ruim 72%  bezoekers op onze site, dit is natuurlijk een prima resultaat, onze dank is dan ook groot voor onze 
webbeheerder Bob van der Woude, die dit alles mogelijk maakt.  
 
De lijst met leden is geïmporteerd in onze nieuwe nieuwsbriefmodule. Vanaf nu kunnen we dus snel een 
mailing sturen aan alle leden. Leden hebben wel de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrief. (dit 
is wettelijk verplicht). Dit is erg belangrijk nieuws!  
  

Tunnelput Ingezonden stuk.  
Dit is een opmerking van een lid die zich druk maakt over de onregelmatigheden bij de Tunnelput Velsen.  
In de tunnelput in Velsen noord word met 100% zekerheid vloeistof geloosd door de aannemer die met de 
tunnel renovatie bezig is.  
 
Ook word er in het weekend (meestal op zaterdag)door een groep polen en tsjechen gevist op karper die zij 
vervolgens MEENEMEN! de groep is soms 8 man groot en zij bezetten de gehele vijver en ook staan ze aan de 
overkant aan de tunnelzijde te vissen en slopen daar de vegetatie om een visplek te creëren. 
Word hier zeer verdrietig van. Het is al een moeilijk water om er knappe karper te vangen en als er word 
meegenomen word het er niet beter op. Hier is onze activiteitenmedewerker Chris Johansen druk mee in de 
weer.  
 

Jeugdviswedstrijd Dorpsfeest Santpoort. 
Helaas vonden maar 11 kandidaat deelnemers het belangrijk genoeg om vroeg het bed uit te komen om mee te 
kunnen strijden voor de eer en een mooie beker plus een bonus enveloppe die de harddraverij namens enkele 
sponsoren mocht gaan uitdelen aan de latere winnaars. 
Jammer genoeg wilde vis niet of nauwelijks bijten dus het sein voor de mensen van de hengelsport vereniging 
om een rondje drinken rond te brengen om de zaak een beetje scherp te houden. 
 
 

Aalscholver problemen. 
Ook wij hebben hier mee te maken. Niet zo ernstig dat we gelijk maatregelen moeten nemen. 

 

Vissterfte Velserbroek 
We hebben vandaag een melding van vissterfte doorgekregen in Velserbroek. 
Het gaat om het water tussen De Vliet en Rietkamp. Volgens de melder gaat het om meer dan 100 dode vissen 
zoals karpers en Brasems. Ook hier zijn onze activiteiten medewerkers druk in de weer mee geweest.  
 
Bedankt voor uw belangstelling. 
Mark Kossen 

 
Medegedeeld door afwezigheid van Mark door Chris

http://mix.divide.nl/link/?mid=a56589F3E923D42E59A4124B98425CCAA&id=8338852
http://mix.divide.nl/link/?mid=a56589F3E923D42E59A4124B98425CCAA&id=8338853
http://www.hsvvelsen.nl/


BIJLAGE B 
Overzicht per week vanaf 1-1-2016 

 



Meest bekeken: 

 

 



Nieuwsbrief: 

 

 

 


