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Overleg Algemene ledenvergadering 

Datum 28 maart 2017 

Aanwezig Presentielijst 

Afgemeld Tim van Uitert, Jan Willem Blonk, Peter Duinhoven, Jan van Grieken en Roel Munniken 

Notulen Peter Slats 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder die aanwezig is van harte welkom. 

Alvorens te beginnen een voorstelrondje omdat niet iedereen elkaar kent. 

 

2. Vaststellen agenda 

Peter Dekker vraagt naar mogelijkheden voor een koppelwedstrijd gelijklopend met de 

wintercompetitie. Reactie voorzitter: De wedstrijd zal aangepast moeten worden. Dat zullen 

wij bespreken in klein comité en indien er voldoende animo voor is in de jaarplanning opnemen. 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

Een opmerking, vroeger visten we altijd in de wateren van Warmond. Reactie bestuur: Om een 

wedstrijdparcours uit te zetten is in Warmond onvoldoende ruimte. 

 

4. Notulen algemene ledenvergadering 15 juni 2016 

Tekstueel en naar aanleiding van: 

a. Blz.1: Arkervaart. We hebben toestemming om dit en volgend jaar eenmaal een wedstrijd te 

houden. 

b. Blz.2: Financiën. Administratie VBLen kan volgens de kascommissie inzichtelijker. Wordt 

door het bestuur aan gewerkt. De kascommissie zal 1 maal per kwartaal met de 

penningmeester gaan overleggen. 

c. Begroting 2016. Opstellen nieuwe statuten van de vereniging nog niet gereed. We liften mee 

met Sportvisserij Nederland en de Federatie MW. Verwacht wordt dat de Federatie deze 

medio juni gereed zal hebben. Daarna kunnen wij aan de slag. 

d. Streetfishing. 6/7 man aanwezig. Dit jaar aansluiten bij een trainingsdag. 

e. Blz.3: prachtige jassen en hoodies bedrukt met logo’s mooie presentatie aan de waterkant. 

f. Vaststellen contributie: zie agenda.  

g. Voorstel wijziging statuten en huishoudelijke regelement wordt in de planning opgenomen. 

h. Wedstrijden: Mark en anderen zouden graag willen dat de wedstrijdparcoursen eerder 

worden bekend gemaakt. Afgesproken wordt om deze de dinsdag vóór de wedstrijd middels 

via WhatsApp bekent te maken. Dit wel onder voorbehoud. Het weer is hier in bepalend. 

 

5. Jaarverslag van de secretaris en wedstrijdcommissie 

Het bestuur is in 2016, 8 keer bij elkaar geweest. De voorzitter en de secretaris hebben de 

vergaderingen en bijeenkomsten van de federatie bezocht. Onze voorzitter heeft zitting 

genomen in de Statuten commissie van de federatie. 

Bestuur, wedstrijdcommissie, jeugdcommissie en enkele deelnemers aan de wintercompetitie 

hebben alle wensen op een rijtje gezet. Daaruit zijn afspraken voortgekomen die hebben 

geresulteerd in een jaarplanning en een vernieuwd wedstrijdreglement. Afgesproken is verder 

dat wenselijke aanpassingen van het wedstrijdreglement na afloop van het seizoen zullen 

worden besproken en eventueel bij aanvang van een nieuw seizoen zullen worden toegepast. 

De melding waar we gaan vissen en hoe laat er geloot en verzameld wordt, wordt naar 

genoegen geregeld. Vooral waar we gaan vissen kan pas op het laatste moment beslist worden.  
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De vangsten op het betreffende water wordt nauwlettend in de gaten gehouden en ook wordt 

er naar de weersomstandigheden, zodat comfortabel mogelijk zitten en de kans op vangst 

groter is. 

Verder hebben we een leuke verenigingswedstrijd gehad, die georganiseerd werd door 

Sportvisserij MidWest Nederland, waarin wij ondanks dat wij 2 van de 5 vakken wisten te 

winnen, toch teleurstellend in de achterhoede eindigden. 

De prijsuitreiking van de diverse wedstrijden zullen voortaan, op verzoek van de deelnemers, 

plaatsvinden tijdens de nieuwjaarsreceptie. 

 

6. Jaarverslag jeugdcommissie.  

Dit jaar van de jeugdcommissie weer actief op diverse fronten. Jammer genoeg was er weinig 

animo voor de cursus vissen voor Kids. Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan met de Kaag 

schoonmaakactie. Je wil niet weten hoeveel troep er wordt opgehaald.  Na afloop een hapje en 

een drankje. In Mei weer gestart met de jeugd viswedstrijden. Met 14 deelnemers is dat lang 

niet slecht. Weer geholpen met vislessen op school voor moeilijk opvoedbare leerlingen. De 

kinderen waren zeer enthousiast. Nog een hele grote karper gevangen. Iedereen ging uit zijn 

bol. Ook zijn we een dagje gaan vissen met de oudjes van de Bernardus. We werden benaderd 

door hun activiteiten commissie of we een visdag konden organiseren. Was een succes. Ook de 

jeugd was present om te assisteren. Wedstrijd junior/senior boot vissen gehouden in 

Roelofarendsveen. Zeer geslaagd. Koppelwedstrijd junior/senior gevist bij de oude vuilnisbelt. 

Heel veel vis gevangen. Prachtig weer gehad. De meiden Demi en Britt hebben meegedaan met 

de NK dames. Niet in de prijzen maar wel een goede leerschool. Streetfishing 

Oegstgeesterkanaal. weinig opkomst. Clinic met Anja Groot in Noordwijk. Ook hier de opkomst 

laag. Maar wel veel geleerd.  

 

7. Financiën 

a. De financiële stukken worden uitgereikt. Er volgt een korte leespauze. Marco geeft hier en 

daar een korte toelichting. De financiën zien er gezond uit.  

b. Zie verder de bijlagen.  

c. Verslag kascommissie. De Kascommissie heeft de boeken van de penningmeester 

gecontroleerd en deze in orde bevonden. Zag er keurig uit. 

d. De vergadering verleent decharge aan het bestuur. 

 

8. Begroting  

a. De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Op het begrotingsoverzicht zijn 

ook de resultaten tov van de begroting van 2016 weergegeven. Dit geeft een duidelijk 

inzicht over de stand van zaken van het afgelopen jaar. De afwijkingen kunnen goed 

verklaard worden.  

b. Tevens is een bijgestelde begroting gemaakt voor 2017 en een voorlopige begroting voor 

2018-2020. 

c. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begrotingen 2017 en 2018 

 

9. Vaststelling contributie lidmaatschap 2018 

De Federatie gaat de afdracht verhogen. Gezien onze financiële positie lijkt het ons niet 

nodig de contributie voor 2018 te verhogen. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van 

het bestuur om de hoogte van de contributie gelijk te houden aan 2016.    

 

10. Benoemingen 

a. De kascommissie 2018 zal bestaan uit Jet Rolfes en Jan Willem blonk. 

b. In het bestuur zijn aftredend en herkiesbaar Caroline Doesburg, Frank Kerkvliet en Peter 

Slats. De vergadering gaat akkoord met het herbenoemen van deze drie leden in hun huidige 

functie voor een volgende termijn.  

c. Ed Rolfes wordt voorgedragen als bestuurslid wedstrijdcommissie. De vergadering gaat 

akkoord met het benoemen van Ed Rolfes in de voorgestelde functie. De voorzitter bedankt 

de aanwezige leden voor hun vertrouwen. 

 

11. Plannen/acties 2017 

a. Wijzigen statuten en Huishoudelijk Regelement worden rond juni van dit jaar verwacht. 

Wacht nog op SVN en de Federatie. Wij liften mee. 

b. Wij zullen betrokken blijven bij de federatieve ontwikkeling. En deze op de voet volgen. 
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c. Maaien sloten. Door waterbeheerders op de vingers te tikken als met grof geweld de sloten 

worden gemaaid. De vissterfte die soms plaatsvindt moet worden voorkomen. 

d. We blijven overleg houden met onze buurverenigingen. Samenwerking is in een ieders 

belang. 

e. Dit jaar gaan we een aantal controles inplannen. We hebben twee nieuwe controleurs. 

f. Nog steeds zijn we opzoek naar nieuwe bestuursleden. Secretaris en voorzitter van de 

controlecommissie. 

g. Organiseren Clinic roofvissen. 

h. Vislessen op scholen 

i. Vislessen aan de waterkant 

j. Uitzetten karpers. Op voorstel van het bestuur en in samenwerking met de Karpercommissie 

Leiden besluit de vergadering om voor €1500 karper uit te zetten in de wateren van 

Oegstgeest. Ook zullen we bijdragen aan uitzetting van karper in de boezem. Voor deze 

beide activiteiten wordt de ‘VisuitzetCommissie’ samengesteld met daarin: Caroline 

Doesburg, Tim van Uitert en Peter Slats. Deze commissie heeft mandaat om besluiten te 

nemen tot maximaal € 5000,- voor visuitzet.  

k. Promotie en sponsoren. Wij willen de deelnemers aan de federale en landelijke wedstrijden 

financieel ondersteunen. We moeten denken aan maximaal 1500 euro. Ook Sam`s 

Hengelsport wil een bijdrage leveren met name voor voer en aas. Besloten is om voor elke 

deelnemer de reiskosten naar trainingen en wedstrijden te vergoeden. En daarnaast voer en 

aas te sponsoren voor maximaal €15,- per deelnemer per week. 

l. Kaag schoonmaakactie 

m. Federatieve jeugdvisdag.      

 

12. Rondvraag 

a. Bas vraagt of er nog een zomercompetitie wordt gehouden. Reactie: Nee er is te weinig animo. 

b. Fred vraagt naar koppelwedstrijd met Wassenaar. Reactie: als er voldoende animo voor is, 

dan plannen wij er één. 

c. Clubkampioenschap federatief is nu anders van opzet. Besloten is om alleen mee te doen als 

het de opzet zoals van vorig jaar wordt. 

d. In België vissen met Wassenaar gaat niet meer door. 

e. Kees er is een meldpunt vissterfte. 

 

13. Sluiting 

Met dank aan een ieder sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 

De voorzitter          De secretaris a.i. 

 

 

 

 

 

C. Doesburg          J.B.M. Slats             


