
Notulen algemene ledenvergadering 2021 
Datum: Maandag 25 oktober 2021 
Locatie: Zalencentrum Velserduin IJmuiden 
Tijd: 20:00 

 

Aanwezigen:  
Voorzitter: B. van der Woude 
Penningmeester: F. Goemans 
Secretaris: P. Kossen (plaats vervangend voor M. Kossen) 
Commissaris: C. Johansen 
Commissaris: L. Noordzij 
Leden: P. Kenselaar, J. Belien 

Notulist: C. Johansen 

 

Opening voorzitter: 
Welkom door onze voorzitter die voor de eerste keer sinds zijn aanstelling allen aanwezige benoemd 
en ze voorstelt aan de twee leden Paul en Jan. 

In het voorwoord zegt de voorzitter dat wij akkoord gaan met de komst van Petra Kossen in plaats 
van haar echtgenoot Mark Kossen die door ziekte niet aanwezig kan zijn. Ook wordt benoemd dat de 
ALV van 2020 geen doorgang heeft kunnen vinden door Covid 19 en dit geld ook voor alle 
vergaderingen die door de Federatie en zelfs Sportvisserij Nederland op hold waren gezet. 

Daarna een kort overzicht van wat wij in deze ALV kunnen verwachten. Naast de gebruikelijke zaken 
van de presentatie secretaris en penningmeester worden ook de vernieuwingen besproken. Deze 
zaken zijn nodig om de Statuten te wijzigen vanwege de WBTR. WBTR is de wetgeving hoe 
tegenwoordig een vereniging bestuurd wordt, een bestuur samenstelt en welke 
verantwoordelijkheden er zijn die bij de bestuursfuncties behoren. 

Zowel Statuten als overige zaken voor de WBTR is door de Voorzitter zelf onderhanden genomen 
zodat onze vereniging helemaal up-to-date is voor de toekomst en allen betrokkenen in de ALV in 
woord en uitvoering bereid hebben verklaart. 

 

Notulen vorige vergadering 

De notulen van de laatste ALV zijn van 2019 omdat vorig jaar covid aan de orde was en de ALV was 
geannuleerd. Er zijn geen op- of aanmerkingen en hierbij zijn de notulen van 2019 goedgekeurd. 

 

Verslag secretaris 

Voorzitter vraagt de Secretaris de jaar presentatie aan te vangen. Een bijlage van deze presentatie is 
hieronder toegevoegd. Wij bedanken Petra voor haar duidelijke bijdrage. Er zijn verder geen vragen 
of opmerkingen. 



Notulen algemene ledenvergadering 2021 
 

 

Controle kascommissie 

Voorzitter vaagt de heren van de kascommissie de presentatie van hun bevindingen te melden. Dhr. 
Noordzij geeft aan dat de boekhouding van de Hengelsportvereniging Velsen gecontroleerd is en 
akkoord is bevonden. Hierbij verlenen we decharge voor het gevoerde beleid. De voorzitter bedankt 
de heren voor de uitvoering van de controle. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 
 

Benoeming kascommissie 2022 
Voorzitter vraagt nieuwe kandidaten voor de kascommissie voor het volgend jaar zich te melden. 
Helaas wordt daar niet op gereageerd en hebben de heren Noordzij en Johansen zich maar weer 
beschikbaar gesteld. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 

 

Presentatie penningmeester 

De voorzitter vraagt aan de penningmeester aan te vangen met de presentatie over het financieel 
beleid. De balans wordt bekeken en geeft een goed beeld dat de vereniging goed bij kas is en dat 
geeft vertrouwen. Ook de uitleg van de exploitatie met een positief resultaat werd zonder extra 
vragen goed ontvangen. Als laatste onderdeel de begroting van 2021 -2022 dat mogelijk met een 
klein te kort kan eindigen wordt goed ontvangen. Dus de slot som is dat er een gezamenlijk akkoord 
is. 

Als laatste punt wordt er in de presentatie door de penningmeester bij kopje opmerkingen als advies 
aangegeven of we de contributie verhogen met € 1,00. Uit de discussie kwam het tot stemming over 
dit onderwerp dat wij met 1,00 euro gaan verhogen. 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 

 

Vaststellen contributie 2022 
Verhogen van de contributie van € 33,50 naar € 34,50 

****** UPDATE 21-12-2021 ****** 
Vanwege een fout is onterecht het contributiebedrag 2021 van € 33,50 genoemd . Het 
contributiebedrag van 2021 was € 34,50. Kortom , de verhoging van de contributie is van € 34,50 
naar € 35,50 gegaan. Dit betreft nog steeds € 1,00 verhoging ten opzichte van het vorig 
contributiebedrag. De stemming van € 1,00 verhoging is daardoor nog steeds geldig. 

6 aanwezigen stemmen voor de verhoging van de contributie. 1 aanwezige stemt tegen. Het 
verhogen van de contributie is hierbij aangenomen in de ALV van 25 oktober 2021. 
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Penningmeester zal deze € 1,00 euro doorvoeren bij de inning van de volgende contributie maar ook 
de wederverkopers worden op de hoogte gebracht van deze kleine verhoging.  

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 

 

Presentatie Website 

De voorzitter geeft een presentatie van zijn eigen hobby namelijk het onderhouden en aanpassen 
van de website van Hengelsportvereniging Velsen. Hier hebben wij kennisgenomen van de aantallen 
bezoeken van onze website maar ook gespecificeerd welke onderwerpen de bezoekers het meest 
aangeklikt hebben. Ook dit verslag is bijgevoegd.  

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 
 

WBTR-wetgeving: Wijzigingen Statuten en Huishoudelijk regelement. 

Voorzitter geeft een uitleg over de wijzigingen die nodig zijn om de Statuten up-to-date te krijgen 
met de WBTR-wetgeving. Ook het huishoudelijk regelement moet worden aangepast.  

Als onze documentatie helemaal op orde is moet het naar een Notaris om het bevestigen dat wij 
rechtspositie goed hebben vastgelegd. 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 
 

Stemmen wijzigingen Statuten en Huishoudelijk regelement 

De voorzitter neemt alle wijzigingen door van het huishoudelijk regelement. Alle aanwezigen zijn het 
eens met de wijzigingen en stemmen voor. De wijzigingen in het huishoudelijk regelement zijn 
akkoord bevonden door de ALV van 25 oktober 2021. Het huishoudelijk regelement is bijgewerkt en 
beschikbaar op de website. 

De voorzitter neemt alle wijzigingen door van de statuten. Alle aanwezigen zijn het eens met de 
wijzigingen en stemmen voor. De wijzigingen in de statuten zijn akkoord bevonden door de ALV van 
25 oktober 2021. De statuten worden na goedkeuring van de notaris op de website geplaatst. 

 

Benoeming bestuursleden en commissie. 
Volgens de statuten wordt er via een rooster bepaalt welke bestuur en commissie leden aftredend 
en eventueel herkiesbaar zijn. Dit onderwerp moet elk jaar behandeld worden in de ALV. 
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De voorzitter is begin 2021 aangenomen en is niet aftredend.  
Penningmeester, Secretaris en Commissieleden zijn aftredend en hebben zich herkiesbaar gesteld.  
Voorzitter vraagt aan de aanwezigen wie er belangstelling heeft voor de vacatures. Er zijn geen 
nieuwe gegadigden dus worden de Penningmeester, Secretaris en commissieleden opnieuw in 
functie herkozen voor de duur van 3 jaren aldus besloten door de ALV van 25 oktober 2021. Te 
noemen: 

 Penningmeester: Frank Goemans 
 Secretaris: Mark Kossen 
 Commissieleden: Chris Johansen en Leen Noordzij 

 
Visstand en wateren 
Leen Noordzij: 
De visstand in onze wateren is op dit moment erg goed. Er is veel diversiteit aan verschillende 
vissoorten en er zit voldoende vis in de wateren. Voor het onderhoud aan de wateren moeten we in 
gesprek met de gemeente Velsen en voor de Tunnelputten met Rijkswaterstaat. Het lukt echter tot 
op heden niet om met beide partijen in gesprek te komen. 

We hebben in elk geval in de begroting meegenomen om weer vis uit te zetten. Hoe en waar en wat 
voor vis dat wordt nog nader bepaalt. 

Vragen: 

Paul Kenselaar meldt nog dat er weinig kleine vis zit en er vooral grote vis gevangen wordt. De kleine 
vis worden door Aalscholvers opgegeten. Dit is een vrij algemeen probleem. Paul geeft aan dat 
Kruiskarpers hiervoor veelal worden ingezet omdat deze niet door Aalscholvers gegeten kunnen 
worden. Bedankt Paul voor je opmerkingen en advies, we nemen dit mee.  

Bob vraagt wat de status is van het water bij het Krommeland. Dit is een heel klein water en staat 
bewust nog niet in de visplanner. We komen hierop terug. 

Jan Belien merkt op dat bij de wateren bij de golfbaan in Spaarnwoude zand in de sloten wordt 
gestort waardoor de sloten gedempt worden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Helaas is dit water 
niet in bezit van ons maar van HvHaarlem. Jan kan daar zijn vraag stellen. 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 

 

Contact met de gemeente 

Chris Johansen: 
Wij zijn de laatste twee jaar uitgegroeid tot 1000 à 1100 vergunninghouders en hebben een groot 
aandeel in het recreatie gebeuren in en rond Velsen. Ook bieden wij door onze opstelling per jaar  
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recreatie aan allen die in Velsen en omstreken vakantie komen houden en gebruik kunnen maken 
van de viswateren. 

Wij hebben sinds een jaar of vijftien periodieke vergaderingen en een samenwerking in de zin van 
het visserijbeleid. We hebben daar samen een convenant voor getekend om de visserij in de regio te 
stimuleren. Zaken als vis uitzetten, anticiperen en communiceren bij vissterfte, vernielingen en 
jeugdopleidingen maar ook betrokken zijn bij het constateren van stroperijen en deze te melden aan 
de federatie. Ook maken we gebruik van de groenvoorziening als er geruimd moet worden. 

Verder is er tijdens de overleggen ruimte om calamiteiten te bespreken. Hierin worden 
overtredingen die bij de gemeente Velsen binnenkomen (via Boa’s) besproken en via onze site 
kenbaar gemaakt om orde op zaken te stellen. 

Wij zijn ook zeer betrokken bij het Baggerplan van de gemeente Velsen. Zij hebben de verplichting de 
watergangen vrij te maken van obstakels en deze op diepte te houden. Ook volgen wij het bagger 
traject om eventuele vissen die bij werkzaamheden uit het water geraakt zijn terug te plaatsen. 

Wij zijn ongeveer twee jaar niet aan de gesprekstafel geweest simpel om het feit dat de toenmalige 
medewerkster over visserijzaken met vroegpensioen is gegaan. Helaas is er tot op heden geen 
vervanger(ster)aangewezen. Diverse keren gemaild en of mensen uit het stadhuis gesproken maar er 
volgen geen reacties of zelfs geen reply op e-mail. Wij willen u er wijze dat overleg heel belangrijk en 
noodzakelijk is om gemaakte afspraken te kunnen blijven onderhouden en Velsen goed op de 
recreatieve kaart te houden. 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 

 

Rondvraag 

Paul meldt dat er met name bij boekwinkels vaak vraag is waar men visvergunningen kunnen krijgen  

Antwoord: wij zullen ons beraden of wij dat op de site kunnen gaan zetten om zo het zoekende 
publiek er alert kunnen maken of zelfs bij zo’n boekwinkel een publicatie op te mogen hangen. 
Wordt vervolgt!!!! 

Paul ziet veel overlast van vervuiling door afgesneden rieten, als iemand een melding zou willen doen 
dan zou dat bij de gemeente met een slimme melding gedaan kunnen worden. 

Als laatste meldt Bob dat er door Tennet een uitleg gegeven wordt over het plaatsen van 
windmolens. Dit zal plaats vinden op 3 Nov aan de bewoners van Wijk aan Zee ook wij hebben een 
uitnodiging ontvangen en gaan daar gebruik van maken. 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 
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Sluiting 

Alle aanwezige dank voor uw komst en voor het deelnemen aan de ALV van 25 oktober 2021 
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Bijlage Presentatie secretaris 

Verslag secretaris Hengelsportvereniging Velsen 

Jaarvergadering 25 oktober 2021 

 

Geachte aanwezigen, 

Wegens ziekte van mijn man Mark Kossen zal ik het verslag voorlezen.  

De jaarvergadering van 2020 is ivm Corona niet doorgegaan. 

Ook de viering van het 70 jarig bestaan van onze vereniging op 7 oktober 2020 is hierdoor in het 
‘viswater’ gevallen. Ik vond dat viswater wel grappig. Leden om ideeen gevraagd hoe we dit leuk 
zouden kunnen vieren, maar helaas geen respons. Nu maar hopen dat we als vereniging iets kunnen 
doen 7 oktober 2025. 

Notulen 2019 

Doornemen van de notulen van vorige jaarvergadering 28-10-2019.  Deze notulen staan op de site en 
hierover zijn geen vragen gesteld. 

 

Blij te kunnen meedelen dat we sinds januari 2021 een nieuwe voorzitter hebben.  

Een bekende van de vereniging. Bob vd Woude die al jaren onze website beheerd is de opvolger van 
de huidige voorzitter Lucas Achterbosch. 

Sinds medio 2018 zaten we zonder voorzitter, dus het werd tijd. In de tussentijd was Chris Johansen 
vervangend voorzitter. 

 

In Mei hebben Bob en ondergetekende de Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland via 
een zoom verbinding bijgewoond. Ik zelf vond dit persoonlijk erg leuk om dit een keer mee te maken. 

 

De verkoop via de wederverkopers loopt nog steeds lekker door. Het zijn er nog (maar) steeds twee.  
Engelhart Naereboutstraat en Hengelsport IJmuiden. Ik heb wel het idee dat er voorgaande jaren 
meer via de wederverkopers werd verkocht. Maar nu wellicht van het gemak via online, ook heel 
veel verkoop online.   Komt ook nog iets retour van deze winkeliers.  

 

Helaas is er vorig jaar wegens het te laat doorgeven om wat te kunnen wijzigen in de administratie, 
niet op tijd de eenmalige incasso leden eruit gehaald. Gelukkig heeft de penningmeester op 3  
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oktober van dit jaar alle eenmalige incasso leden eruit gehaald zodat we alleen de Vispassen 2022 
krijgen  van leden met een doorlopende machtiging. 

 

Aantal jeugdvispassen verstrekt 19. Totaal aantal leden momenteel 837. 

  

Sportvisserij Nederland probeert nog steeds onze vereniging enthousiast te krijgen om de 
ledenadministratie uit handen te geven, wij gaan wederom niet in op hun aanbod. 

 

September heeft Bob enkele wijzigingen in het huishoudelijk regelement en in de statuten 
aangebracht. Aangezien dit voor het laatst heel veel jaren geleden was gebeurt werd het tijd op dit 
up to date te maken. 

 

Ook dit jaar weer een bedankje aan onze commissarissen  die ervoor zorgen dat er zodra er 
meldingen komen uit de gemeente de heren Johansen en Noordzij dit super snel oplossen.  

 

Geachte aanwezigen dit was mijn verslag. 

 

Terug te lezen op onze site. 

 

Groet Petra Kossen 
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Bijlage Presentatie Website 

Website: 
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Nieuwsbrief: 

 

Facebook: 
 

 

 


