
Algemene leden vergadering 2019                                                         

Locatie: Zalencentrum Velserduin IJmuiden, 28-10-2019 
  
Aanwezig:  
Vervangend voorzitter, C. Johansen 
Penningmeester, F. Goemans 
Activiteiten commissaris, L. Noordzij   
Webbeheerder, B. vd Woude 
Secretaris M. Kossen 
 

Opening voorzitter: 
De voorzitter opent om 20:00 de vergadering en heet alle aanwezige welkom. Door gebrek 
aan belangstelling was alleen het volledig bestuur aanwezig.  
 
Het is een trieste vaststelling dat wij als bestuur geen respons krijgen of niet duidelijk genoeg 
zijn om leden te trekken naar de algemene leden vergadering. Of is de conclusie dat alle 
leden zeer tevreden zijn over het gevoerde beleid en de visserij mogelijkheden die de 
vereniging onze leden aanbiedt en onderhouden.? 
 

Notulen 2018 
Doornemen van de notulen van vorige jaarvergadering 2018. Er zijn geen vragen gesteld. De 
notulen zijn goedgekeurd en afgesloten. 
 

Presentatie jaarverslag secretaris: 
Verslag presentatie van secretaris M Kossen over jaar verloop 2018/2019 zie verslag op 
Bijlage (1). 
 

Controle kascommissie: 
Verslag van bevindingen van de kascommissie door L Noordzij, zie verslag op Bijlage (2). 
 

Vaststellen kascommissie 2019-2020: 
Wederom door gebrek aan leden die dit eigenlijk zouden moeten uitvoeren nemen de heren 
C. johansen en L. Noordzij dit weer op zich. 
 

Presentatie Website: 
Verslag van website beheerder B. vd Woude die weer een mooi aantal grafieken in zijn 
presentatie behandelde. Zie Bijlage (3). 
 



Presentatie penningmeester: 
Verslag van penningmeester F. Goemans over het financieel beleid van balans, 
exploitatierekening en begroting. Belangrijk is dat door gevoerde beleid te weten dat ook dit 
jaar weer geen extra contributieverhoging wordt geheven. 
 
 

Algemeen nieuws: 
Onze vereniging blijft groeien (minder hard dan de afgelopen jaren). Mogelijk komt de groei 
door het BOA beleid maar ook de aanmeldingen van veel Duitse vissers is een verrassing. 
 
Jeugdbeleid staat op een laag pitje. Dit komt onder andere door gebrek aan belangstelling 
van jeugd. Iets waar ook veel andere sportverenigingen last van hebben. Dit is terug te zien 
in de aantallen jeugd vispassen die afgenomen zijn. 
 
Onze visserijcommissie zet ook dit jaar weer extra vis uit in eigen wateren en pakt 
probleemgebieden aan, waar sterke groei van waterplanten is,  door er extra graskarper uit 
te zetten en het werk te laten doen. 
 
Ook wordt er op dit moment een groot visserijkundig onderzoek uitgevoerd in en rond onze 
wateren. Dit omdat er in de Velserbroek een gemaal moet worden gerenoveerd en de 
resultaten van migrerende vis in kaart gebracht moet worden om te weten hoeveel vis het 
gemaal passeren. Het resultaat van het onderzoek moeten wij nog ontvangen. 
 
De vereniging is in gesprek met Rijkswaterstaat om de onverkwikkelijke gang van zaken rond 
de beide tunnelputten te verbeteren. Grote vissterfte is hier van de grondslag. Enkele leden 
reageren steeds dat deze wateren slecht te bevissen zijn doordat de populatie kleiner wordt 
maar ook begroeiing is een boosdoener. Ook deze zaken staan op de agenda. 
 
Zoals onze secretaris al benoemde is het vinden van een nieuwe voorzitter moeilijker dan 
verwacht. Op oproepen via site wordt niet gereageerd en ook als wij een beoogde kandidaat 
benaderen schrikt dat af. Ons bestuur wordt er niet jonger op. Een viertal gepensioneerde 
trekt de kar en dit moet veranderen. Wij hebben dus nog geen beet! om in vis termen te 
blijven. Heeft u zin en tijd om eens een praatje te komen maken dan staan wij altijd open 
voor een oriënterend gesprek. 
 

Rondvraag: 
F. Goemans vraagt waarom wij als vereniging weinig ruchtbaarheid geven aan het uitzetten 
van vis. Hij denkt dat wij dan door mond op mond-op-mondreclame als vereniging meer 
naamsbekendheid krijgen en daar mogelijk door groeien. 
Antwoord: We vermelden dit tijdens de jaarvergadering en in de notulen.  
 
M. Kossen vraagt of het zinvol is om de verzekering die we hebben afgesloten aan te 
houden. 



Antwoord: De verzekering blijven wij houden want alle activiteiten kunnen een risico met 
zich meebrengen. Dit is unaniem besloten. 
 
L. Noordzij vraagt of het raadzaam is om de Hr. P. v. Deudekom te betrekken bij het 
tunnelput probleem.  
Antwoord: Wij zijn in onderhandeling met het RWS en vinden het op dit moment niet gepast 
om dit nog te melden aan derden. 
 
 
Afsluiten vergadering 21.20 uur 
 
Notulist: C. Johansen. 
  



Bijlage 1 Verslag secretaris Hengelsportvereniging Velsen 

jaarvergadering 28 oktober 2019 

 
Geachte aanwezigen, 

Ter info. Ik heb helaas geen reacties gekregen op de vacature van voorzitter. We gaan in 2020 weer 

op zoek gaan naar een geschikte kandidaat voor een voorzitter. 

In januari heeft Chris de diverse wateren bekeken hoe het er voor staat. Hij kwam tot de conclusie 

dat de gemeente Velsen heel veel werk heeft uitgevoerd om met name de sierwateren in 

Velserbroek op te knappen. Ook in Spaarnwoude is stevig werk verzet. Beide projecten aan de leden 

laten weten dat er ook in de herfst en winter flink gewerkt wordt. 

Voorjaar in de Jutter & de Hofgeest redactioneel stuk geplaatst voor het enthousiast maken voor de 

vissport. Geen idee of dit nieuwe leden heeft opgeleverd. 

Na diverse mail wisseling besloten GEEN gebruik te maken van Sportvisserij Nederland om de door 

hun de aangeboden Online jeugdvergunning te promoten. Ook maken wij GEEN gebruik van de 

service ledenadministratie.  

Leen en Chris zijn ook druk doende met de tunnelputten Noord en Zuid. Gaan bij de gemeente om de 

tafel zitten en dit onderwerp zal zeker onder de aandacht gebracht worden. 

Op 4 mei is er een bezoek gebracht aan gemeente Velsen voor het jaarlijks overleg. Mocht er 

interesse zijn voor deze notulen kan ik ze doormailen. 

23 mei algemene ledenvergadering Sportvisserij MidWest Nederland. Leen, Frank en Mark zijn op 

deze vergadering aanwezig geweest. 

In september contact gehad met de heer Kikkert Van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord contact 

gehad inzake de grote hoeveelheden afvalwater wat wordt geloosd in een van de tunnelputten met 

daardoor grote aantallen dode vissen. 

Ook in 2019 ontzettend veel nieuwe leden uit Duitsland. Wij schijnen een van de goedkopere 

verenigingen te zijn. Vandaar deze sterke groei. 

 

Geachte aanwezigen dit was mijn verslag. 

Mark Kossen, secretaris HSV Velsen 

 

 

 

   

 

 



 

Bijlage 2 Controle Kascommissie 

  



BIJLAGE 3 Verslag website 
 

 

 

 



 



 

 



 

 

 





 

 

 

 

 

 


