
Algemene leden vergadering 2018                                                         

Locatie: Zalencentrum Velserduin IJmuiden, 22-10-2018 
  
Aanwezig:  
Voorzitter, L. Achterbosch 
Penningmeester, F. Goemans 
Activiteiten commissaris, L. Noordzij   
Activiteiten commissaris, C. Johansen 
Webbeheerder, B. vd Woude 
Secretaris M. Kossen 
 
Er was geen belangstelling van de leden. 

Opening voorzitter: 
De voorzitter opent om 20:00 de vergadering en heet alle aanwezige welkom.  

Notulen 2017 
Doornemen van de notulen van vorige jaarvergadering 2017. Er zijn geen extra vragen 
gesteld. De notulen zijn goedgekeurd en afgesloten. 
 

Presentatie jaarverslag secretaris: 
Secretaris M. Kossen presenteert het jaarverslag aan alle aanwezigen met een aantal 
gebeurtenissen en feiten van afgelopen jaar. Er wordt een en ander nog toegelicht over de 
GDPR wetgeving. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 
 

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 onze financiële huishouding.   
 
De penningmeester geeft aan dat in overleg is besloten geen contributie te verhogen. 
 
Er zijn verder geen vragen gesteld dus het financieel jaar verslag is goedgekeurd. Voorzitter 
vraagt of er kandidaten zijn voor de controle 2018/2019. Er zijn geen gegadigden en Dhr 
C. Johansen en de Dhr L.Noordzij hebben zich beschikbaar gesteld. 
 



Presentatie Website: 
Dhr B. vd Woude geeft elke aanwezig een set van zijn jaarverslag en een uiteenzetting van 
de vernieuwde site. Er wordt regelmatig gekeken naar andere sites van sportvisverenigingen 
om daar ideeën op te doen voor leuke informatie. 
 
Bob hoopt op wat meer inbreng van leden met bijvoorbeeld ingezonden foto’s of verhalen. 
 

Rondvraag: 
Frank heeft de mededeling dat de federatie tijdelijk het leden administratie systeem uit de 
lucht heeft gehaald zij doen dat om een voorbereiding te maken op het volgende jaar , het 
probleem dat daarbij is dat wij als HSV geen nieuwe aangemelde leden kunnen doorgeven. 
 
Ook heeft de sluiting van het federatieve systeem een beperking voor het werk van de 
penningmeesters omdat zij beperkt worden om de scheiding tussen doorlopende incasso 
leden en mensen die willen betalen met accept girokaart. 
 
Mark heeft ook last van het sluiten van bovengenoemd systeem  het komende jaar zullen er 
weer nieuwe lijsten van vis wateren bij de vergunning gevoegd moeten worden dit 
zogenaamde dikke boekje zal weer informatie verschaffen voor de komende drie jaar. 
Het is dan van belang dat leden hun kenmerk digitaal ,papier of onbekend bij de federatie 
hebben geregistreerd in de praktijk staan vele leden nog niet geregistreerd, Mark zal nog 
eens telefonisch contact met de federatie opnemen omdat het nu nog niet zeker is dat alle 
leden een smartphone op zak hebben en risico lopen bij controle. 
 
Bob zal in overleg het vertrek van de zittende voorzitter op de site te vermelden. 
Tevens zal er een vacature op de site moeten komen om een nieuwe voorzitter te werven. 
 
 
Lucas laat weten dat dit het was zijn voorzitterschap heeft hij zo juist beëindigd , Lucas 
bedankt voor je inzet jij hebt aangeven dat het toch niet jouw ding was en daarbij de overige 
bestuursleden niet in de weg wilde zitten, nogmaals bedankt het gaat je goed. 
 
Notulist Christiaan Johansen. 
 


