
Notulen algemene ledenvergadering 2022 
 

Datum: Maandag 31 oktober 2022 

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 

Notulist: P. Kossen 

 

Opening voorzitter: 
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.  Mark Kossen is ziek en Petra Kossen neemt de 

taken van secretaris over. We wensen Mark veel beterschap.  

Alle bestuursleden worden bedankt voor hun inzet en werkzaamheden wat zij afgelopen jaar voor 

onze vereniging hebben verricht. 

 

Notulen vorige vergadering 
De notulen van 2021 worden doorgenomen.  De onderwerpen die nog worden toegelicht zijn: 

• WBTR, de statuten zijn zoals voorgesteld in de ALV 2021 aangepast door de notaris. 

• Huishoudelijk regelement is zoals voorgesteld in de ALV 2021 aangepast. 

• Er is geen vis uitgezet in 2022 

• Flyer voor de Bruna is gemaakt 

• De werkzaamheden van Tennet Wijkeroogpark zijn afgerond 

• De vraag van Paul over het uitzetten van Kruiskarper komen wij in deze ALV op terug. 

 Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen over de notulen en zijn bij deze goedgekeurd. 

 

Verslag secretaris 
Voorzitter vraagt de Secretaris de jaar presentatie aan te vangen. Een bijlage van deze presentatie is 

toegevoegd. Wij bedanken Petra voor haar duidelijke bijdrage. Er zijn verder geen vragen of 

opmerkingen. 
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Controle kascommissie 
Dhr. Johansen en Dhr. Noordzij hebben dit jaar de kascontrole uitgevoerd. Dhr. Johansen leest het 

bericht voor dat de kascommissie de kascontrole akkoord heeft 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 2023 
Voorzitter vraagt nieuwe kandidaten voor de kascommissie voor het volgend jaar. Paul Kenselaar en 

Petra Kossen willen deze taak op zich nemen. Omdat Petra geen lid is van de vereniging wordt 

uitgezocht of dit wettelijk gezien mag. De regel is “De leden van de kascommissie kunnen lid zijn 

van de vereniging, maar dit hoeft niet”.  

Iedereen is akkoord met de benoeming van de kascommissie 2023 

 

Presentatie penningmeester 
De voorzitter vraagt aan de penningmeester aan te vangen met de presentatie over het financieel 

beleid. De penningmeester brengt verslag uit van de balans en exploitatierekening en licht de 

begroting van 2023 toe.  

Voorzitter vraagt of de teruggave van de contributie van € 2,- per lid al is ontvangen van Sportvisserij 

MidWest Nederland. Dit is nog niet ontvangen en staat daardoor ook nog niet genoteerd. Chris geeft 

een toelichting over deze situatie aan Paul Kenselaar. 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 

 

Vaststellen contributie 2023 
De penningmeester stelt voor de contributie voor 2023 niet te verhogen. Allen zijn hiermee akkoord. 

 

Presentatie Website 
De voorzitter geeft een presentatie van de website statistieken en statistieken van het HSVLeden 

programma. Dit verslag is in de bijlage toegevoegd.  Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 
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Benoeming bestuursleden en commissie. 
Dit jaar zijn er geen bestuur of commissieleden aftredend. Hiervoor is in 2021 een rooster opgesteld 

en akkoord bevonden door de ALV 2021. 

 

Visstand en wateren 
Velserbroek: 

Chris licht toe: Wij constateren, doordat wij er zelf regelmatig vissen, dat er veel Brasem wordt 

gevangen in de Velserbroek en weinig “Kleine vis” zoals kleine karper. De karpers die worden 

gevangen door anderen zijn voornamelijk grote karpers. Bob en Leen constateren wel dat er ook 

regelmatig kolblei gevangen wordt (Familie van de Brasem) en laatst is er een grote snoekbaars 

gevangen. 

Paul Kenselaar geeft aan dat er vooral graskarper en schubkarper aanwezig is maar geen Spiegels en 

inderdaad geen kleine karper. Paul geeft aan dat er toch wel druk gepaaid wordt in de 

zomermaanden en dat er toch op dat moment veel jongbroed op een gegeven moment is. Echter de 

Aalscholvers die met velen aanwezig zijn vreten bijna alle weg volgens Paul. Het uitzetten van 

Kruiskarper zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Kruiskarper is min of meer Aalscholver bestendig 

vanwege hun hoge rug. 

Chris geeft aan dat wij het uitzetten van Kruiskarper hebben besproken maar daar nog geen gehoor 

aan kunnen geven. We hebben het voorstel om een deel van het water te laten afvissen door 

Sportvisserij Nederland of een beroepsvisser uit Velsen, deze gesprekken lopen nog. Hiermee hopen 

we inzicht te krijgen in de visstand. De Zeelt die wij 2 jaar geleden hebben uitgezet zien wij ook nog 

niet terug in de vangsten en de kleine vis dus ook niet. Het afvissen kan onze vermoedens bevestigen 

of ons verassen met de aanwezige vis, dit is dus interessant. 

Ook het idee van vorig jaar om snoekbaars uit te zetten laten we nog even op hold staan tot we het 

resultaat hebben van het afvissen. 

Paul geeft aan zijn bedenkingen te hebben bij het afvissen. Dan bevestigen we alleen wat we al 

weten. Echter geven wij aan Paul aan dat dit inderdaad zou kunnen maar dan hebben we het wel 

onderbouwd onderzocht en mogelijk komt er toch een ander resultaat uit. 

Kortom, wij komen nog met een voorstel hierover. Na het afvissen en het advies van Sportvisserij 

Nederland of beroepsvisser kunnen we een plan maken. 

 

Overige viswateren: 

geen plannen tot het uitzetten van Vis.  
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Contact met onze Boa Fatih 
Bob vertelt dat we afgelopen jaar met Fatih op pad zijn gegaan en dat hij een goed beleid heeft en 

niet direct tot het geven van boetes overgaat. We zullen jaarlijks contact zoeken met Fatih over zijn 

beleving rondom onze wateren en mocht er iets dringends zich voordoen dan zullen wij met Fatih 

schakelen of Fatih met ons. 

Leen geeft aan dat hij Fatih heeft gebeld over de vissterfte bij de modelbootvijver in Spaarnwoude. 

Leen vertelt aan alle aanwezigen dat hij alle instanties heeft ingeschakeld te noemen “Hvhaarlem, 

Sportvisserij Nederland, Boa Fatih, Dierenbescherming, Spaarnwoude”. Alle partijen hebben hier zeer 

weinig tot niets aan gedaan, een erg kwalijke zaak. Fatih gaf zelfs aan “dat is niet mijn 

verantwoording” en heeft er niets mee gedaan. 

Bob geeft nog even kort aan dat Fatih inderdaad wel actie had kunnen ondernemen maar de partijen 

Hvhaarlem, Sportvisserij Nederland en Spaarnwoude zijn hier toch meer verantwoordelijk voor.  

Chris merkt op dat Fatih nog een terugkoppeling zou geven rondom de Boot met vluchtelingen die in 

Velsen-Noord is aangemeerd. Deze mensen weten niets van onze regels en wetgeving rondom het 

vissen en Fatih zou kijken voor een vertaling van deze regels. Overigens is onze website wel 

aangepast met een vertaling. Bob neemt contact op met Fatih of hij al iets heeft gemerkt dat er veel 

gevist wordt in het WIjkeroogpark of Tunnelput door mensen zonder vergunning of kennis van wet- 

en regelgeving. 

 

Viswedstrijden 
De karper viswedstrijd is niet doorgegaan vanwege te weinig animo.  

Paul merkt op dat het goed is de wedstrijden langer van tevoren aan te kondigen, zo krijgen we 

genoeg animo als we het dan melden in de nieuwsbrief, website en facebook. Dit voorstel is akkoord 

en dat zullen we in het vervolg doen. 

De jeugdwedstrijd is goed bezocht door 17 deelnemers en met zeer positieve reacties van de ouders 

of begeleiders. Dit was een succes. Bob merkt op dat we in het vervolg wel toestemming moeten 

vragen voor het plaatsen van foto’s volgens de regels van de GDPR-wetgeving. Dit zullen we voortaan 

van tevoren vragen. Ook het vragen van toestemming aan de gemeente moeten we voortaan doen 

en moet minimaal 8 weken van tevoren. 

Idee is om weer een karper viswedstrijd te organiseren voor alleen leden van Hsvvelsen. 

Idee is om weer een jeugdviswedstrijd te organiseren voor alle jeugdige deelnemers die geen lid 

hoeven te zijn. Eventueel is het voorstel om de papa’s en mama’s mee te laten vissen. Een Duo 

wedstrijd. 

Idee is om wellicht een gewone viswedstrijd te organiseren met de vast stok. 

We zullen alle ideeën uitwerken en met een voorstel komen voor wedstrijd met Datum. 
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Contact gemeente Velsen 

Bob vertelt dat we begin dit jaar op bezoek zijn geweest bij de gemeente Velsen, het eerste contact 

weer sinds een lange tijd. Er zijn wat afspraken gemaakt en acties uitgezet. Echter na het gesprek 

ging ons contactpersoon “Iris” weer uit dienst. Hierna is het contact weer minimaal geweest. 

Er is meerdere malen gevraagd wanneer en wie de vervanger is voor Iris. Hierop hebben we nog 

geen antwoord. Volgens Richard van Hardeveld wordt hier nog aan gewerkt. Dit is weer erg jammer 

want we zijn weer op het punt waar we vorig jaar waren.  

 

Bob vraagt of het een idee is om de krant te informeren over deze gang van zaken. Dit is geen goed 

idee omdat er dan helemaal een breuk is tussen de gemeente Velsen en ons. We proberen gewoon 

weer in contact te komen. 

Bob zal aan de boom blijven schudden tot er weer reactie komt. 

Paul vraag wie er dan verantwoordelijk is voor het onderhoud van de wateren en kanten. Dit is voor 

de meeste wateren de gemeente Velsen. Juist hiervoor willen we in contact met ze blijven. 

Paul merkt ook op dat het vreemd is dat Haarlem wateren in bezit heeft liggende in de gemeente 

Velsen. Zoals de Ven in Spaarnwoude. Dit is ooit in het verleden zo verdeeld. Of er ooit nog 

gesproken kan worden over het opnieuw indelen die kans achten we klein. 

 

Rondvraag 

Leen: De berichtgevingen over “Pijn bij vissen” van de hengelsportvereniging Almere volgen wij dat? 
Antwoord voorzitter: Ja dat volgen we. Partij van de Dieren heeft genoeg zetels in de gemeente om 
zijn stempel te kunnen drukken. Zij willen een verbod op het sportvissen. Inmiddels is het zover dat 
de gemeente Almere heeft aangegeven het sportvissen in de gemeente niet te promoten. Dat is een 
kwalijke zaak voor onze sport. 

Ook in andere gemeentes zoals Arnhem en Utrecht speelt dit. In de gemeente Velsen speelt dit niet 
maar mogelijk als ooit Partij van de Dieren hier ook meer te zeggen heeft zal het gaan spelen. We 
volgen de berichtgevingen op de voet. 

Sluiting 

Alle aanwezige dank voor uw komst en voor het deelnemen aan de ALV van 31 oktober 2022 
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Bijlage verslag Secretaris 
Geachte aanwezigen, 

 

NOTULEN 2021: 

Deze notulen staan vermeld op de site en hierover zijn geen vragen gesteld. 

 

 

AANTAL LEDEN: 

Aantal jeugdleden tot en met 24 oktober totaal: 21 

Aantal volwassen leden tot en met 24 oktober 835 waarvan 175 senior plus leden. 

Vrouwen die een vispas bij ons hebben totaal: 33 

 

 

BOA: 

Chris en Leen hebben kennis gemaakt met onze Boa Fatih. Zij hebben een goede indruk van deze 

man. Hij geeft de vissers zonder pas eerst een waarschuwing. Bij een volgende keer nog geen pas 

dan volgt er een boete. Deze boete is erg hoog van maar liefst: € 130,- 

 

 

WEBSITE: 

Bob heeft de website aangepast zodat alle mededelingen ook in het Duits, Oekraïne en Pools gelezen 

kunnen worden.  

 

 

ALV SPORTVISSERIJ MIDWEST NEDERLAND: 

Bob en Leen hebben de algemene ledenvergadering op 23 juni bijgewoond van Sportvisserij Midwest 

Nederland. Bij eventuele interesse heeft Bob de verslagen ter inzage. 

 

 

GEMEENTE: 

Er is een bezoek gebracht aan de gemeente en er is eindelijk weer eens om de tafel gezeten. Hiervan 

is een verslag gemaakt. Helaas is deze contactpersoon kort daarna uit dienst getreden. Goed contact 

met de Gemeente Velsen is zeer belangrijk.  

 

 

De gemeente incasseert geen geld meer voor de huur van viswateren. Het contract wordt 

stilzwijgend verlengt. 
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VBL: 

De verkoop van de VBL’s via wederverkopers gaat nog steeds lekker door. Hoewel er steeds meer 

leden online via de site lid worden. 

VISSTAND: 

Ook wordt er nog gekeken of er genoeg kleine karper in Velserbroek zit. Deze wordt 

namelijk zeer weinig gevangen. Dit is een aandachtspunt en wordt in de gaten gehouden. 

 

 

WEDSTRIJDEN: 

Er is getracht om een karperwedstrijd te organiseren in Augustus. Helaas wegens te weinig 

interesse hebben wij deze wedstrijd moeten annuleren. 

 

Gelukkig is op 15 oktober de door ons georganiseerde jeugdviswedstrijd aan het water 

Santpoortse Dreef wel doorgegaan. Bob, Chris en Leen waren duidelijk zichtbaar met hun 

prachtige jassen van HSV Velsen. Met 17 vissertjes gingen we van start. De jongste 

deelnemer was 5 jaar. De uiteindelijke winnaar heeft er 12 visjes uitgehaald. Van deze 

jonge kinderen moeten we het wel hebben willen we deze ruim 800 leden houden. 

 

 

Tot slot: 

Weer een bedankje naar onze commissarissen en voorzitter die ervoor zorgen zodra er 

meldingen binnenkomen uit de gemeente dit super snel op te lossen. 

Dit was mijn Verslag, 

Mark Kossen. 
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Bijlage verslag Website en statistieken 
 

 

Statistieken van 1 jaar.  

Hoge bouncepercentage, bezoekers die snel wegklikken. 

17.000 pagina weergaven. 
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HSVLeden statistieken 
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MAN: 

 

 

VROUW: 
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