
Notulen  
 
Notulen van de Algemene ledenvergadering van HSV Alkmaar & Omstreken, gehouden op 
maandag 18 april 2016 in “Wijkcentrum Overdie” te Alkmaar. 
 
De presentielijst wordt getekend door 19 personen.  
 
1.    Opening 
 
Om 20.00 uur opent voorzitter J. Vlaanderen de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. 
Hierna vraagt hij om even een minuut stilte in acht te nemen voor onze overleden 
sportvrienden.  
 
2.    Notulen Algemene Jaarvergadering 2015 
 
John Beelen vraagt waarom de notulen niet zijn toegezonden. 
Secretaris antwoord dat dit er door tijdsgebrek helaas niet van gekomen is. 
Natuurlijk liggen de notulen elke vergadering, dus ook nu weer, een half uur voor aanvang 
van de vergadering voor eenieder ter inzage. 
 
Ton Nientied vraagt of het resterende tegoed van hengelsportzaak “Kapitein Bob” al is 
ontvangen. 
Penningmeester Fred Kuhlman antwoord dat dit nog niet het geval is. Er staat nog een 
bedrag open van € 297,00. Dit bedrag staat geboekt onder diverse kosten op het 
exploitatieoverzicht. 
 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen, zodat de notulen onder dankzegging worden 
goedgekeurd. 
 
3.    In- en uitgaande stukken. 
 
Er is afbericht ontvangen van B. Schuurmans. 
Tevens is er een brief ontvangen van enkele bezorgde karpervissers die zeggen de 
hengeldruk, vooral in de nachtelijke uren, op bepaalde wateren verontrustend te vinden. 
De inhoud van deze brief zal bij agendapunt 9 behandeld worden. 
Verder zijn er geen ingekomen stukken voor deze vergadering ontvangen. 
 
4.   Jaarverslag Penningmeester 
 
Onze oud penningmeester Rob Blom heeft het afgelopen jaar nog een hoop werk verricht 
en Fred prima geholpen om hem wegwijs te maken in het werk van de ledenadministratie 
en de boekhouding. 
 
De hoge drukkosten kwamen dit jaar met name door het toezenden van informatie naar de 
leden over de gang van zaken m.b.t. de overgang van de ledenadministratie naar 
Sportvisserij Nederland. 
Alleen de verkoop van vergunningen d.m.v. de Alkmaar Pas gebeurd nog via ons kantoor. 
De verwerking van deze leden door Sportvisserij Nederland moet alleen nog iets aangepast 
worden omdat momenteel op gegevens van S.N. bij deze leden nog ons banknummer komt 
te staan. 
 
Verder is er een nieuwe printer aangeschaft, waar we inmiddels veel profijt van hebben. 
 



Het totaal aantal seniorleden is dit jaar gestegen met 15 leden. Bij de jeugdleden met een 
Vispas daalde het aantal met ditzelfde getal. Bij de jeugdleden met vergunning zakte het 
aantal met 20 stuks en bij de aspirantleden met 9 stuks.. 
 
De z.g. derde hengelvergunning is 48 maal verkocht. De opbrengst is conform de afspraak 
aan het fonds water- en visstandbeheer toegevoegd. 
 
Verder staan we er volgens Fred op de balans nog goed voor en verloopt ook de afbetaling 
van Bergen aan onze vereniging zonder problemen. 

 
 
5.   Verslag kascontrolecommissie  
 
De kascontrolecommissie bestaande uit de heren J. Beelen en J. Schol hebben de boeken 
van de penningmeester gecontroleerd en prima in orde bevonden.  
Namens deze commissie doet J. Beelen het woord en hij verzoekt de vergadering om de 
penningmeester te dechargeren voor het door hem gevoerde beleid.  
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
6.   Benoeming kascontrolecommissie 
 
Voor 2016 staan de heren R. Blom en A. Nientied genoteerd voor de kascontrole. 
Dhr. H. van Brug heeft zich beschikbaar gesteld als reserve. 
 
7.   Begroting 2016 – 2017 - 2018 
 
E.e.a. is vanwege de afhandeling van de vergunningen door Sportvisserij Nederland nog 
een beetje koffiedikkijken. De hoogte van de verwerking van de administratie hangt bijv. af 
van het aantal mutaties dat moet worden verwerkt. Ook moet er voor betalingen per 
acceptgiro bijv. € 2,75 betaald worden, terwijl een betaling per automatische incasso ons 
maar € 0,75 kost. 
De penningmeester hoopt daarom natuurlijk ook dat steeds meer leden per automatische 
incasso gaan betaling. 
 
A. Claessen vraagt wat het bedrag is dat staat gereserveerd voor de geplande karper 
uitzet. 
Penningmeester antwoord dat dit het bedrag is aan beheerskosten en de omzet van de 
verkoop van de derde hengelvergunning. 
 
Voor de bestuursdag is dit jaar geen bedrag gereserveerd omdat deze samenvalt met de 
jubileumdag. 
 
8.  Vaststelling contributie  
 
De penningmeester stelt voor om de vaste contributie op gelijke hoogte te houden. 
De contributie voor de derde hengelvergunning wordt per 2017 verhoogd met € 2,50. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Na al deze financiële perikelen neemt de voorzitter de gelegenheid te baat om onze 
afgetreden penningmeester even flink in het zonnetje te zetten. 
Hij memoreert ons aan zijn lange loopbaan als vrijwilliger binnen het bestuur van de 
vereniging. 
 
 
 
 



Zo was hij o.a. 24 jaar lang penningmeester, deed hij al 14 jaar de ledenadministratie, 
verzorgde hij het infoblad en is daarnaast ook nog twee keer voorzitter/penningmeester 
geweest. Kortom, een manusje van alles waar we best heel trots en dankbaar voor mogen 
zijn. 
De vergadering bedankt hem dan ook met een welgemeend applaus en het bestuur 
bedankt hem met een mooie bos bloemen en enkele waardebonnen ter vrije besteding. 
 
9.  Behandeling ingekomen brief karpervissers 
 
De voorzitter leest de brief voor waarin een groep karpervissers hun verontrusting kenbaar 
maken omtrent de gang van zaken rond enkele wateren van HSV Alkmaar. 
Met name rond de Zandput komt het regelmatig voor dat er in de zomermaanden geen vrije 
plek meer te vinden is omdat vissers uit alle windstreken hier met hun tent vaak dagen 
achtereen blijven zitten. Ook komt het met toenemende mate voor dat omliggende 
verenigingen het nachtvissen alleen nog toestaan voor eigen leden of noodgedwongen het 
nachtvissen geheel moeten verbieden. 
Hierdoor neemt de drukte op de Alkmaarse wateren steeds meer toe waardoor de door 
bewoners van Alkmaar ervaren “overlast” ook steeds meer toenemen. Wellicht zal dit op 
lange termijn kunnen leiden tot beperking van onze vismogelijkheden. 
Zij zouden dan ook graag ter stemming in de Algemene vergadering willen doen om de 
mogelijkheid tot het vissen in de Alkmaarse gemeentewateren enigszins te beperken voor 
leden van andere verenigingen ten einde de toekomst van onze vismogelijkheden veilig te 
stellen. 
Dit kan bereikt worden door wateren uit de grote lijst te onttrekken of door het toestaan van 
nachtvissen te beperken. 
 
Hierna volgt een discussie over het nut en de wenselijkheid van deze beperkingen en of hier 
tijdens deze vergadering over gestemd kan worden. 
Zo vindt A. den Nijs het voorstel eerder een achteruitgang dan een vooruitgang en zag liever 
dat we met de andere verenigingen om de tafel gingen zitten om te horen waarom zij het 
nachtvissen verbieden. 
J. Beelen vraagt zich af hoe e.e.a. te handhaven is en stelt voor hier een protocol voor op te 
stellen. 
Voorzitter stelt voor om eerst even te pauzeren om e.e.a. op een rijtje te zetten en daarna te 
gaan stemmen. 
 
10.  Pauze 
 
In de pauze krijgen de aanwezigen de gelegenheid om aan de bar een consumptie te 
nuttigen en even gezellig bij te praten. 
 
Vervolg agendapunt 9. 
 
Na overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat het onttrekken van wateren uit de grote 
lijst in strijd is met de statuten van de federatie. 
Het stemmingsvoorstel is dan ook om het nachtvissen voor niet-leden van HSV Alkmaar te 
verbieden voor de Oudieplas, de Oosterhout, de wateren in de Oudorperpolder en in de 
Zandput. 
Dit voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.   Bestuursbeleid 
 
Enkele weken geleden is er een karpercommissie opgericht, maar het bestuur zou graag 
zien dat er ook mensen zouden opstaan die een snoekcommissie willen opzetten. 
Verder is er een feestcommissie gevormd die voorbereidingen treft voor ons 75 jarig 
bestaan. 
Zo komt er een clinic voor de jeugd met Anja Groot, de wereldkampioen witvis 2015. 
Verder komt er een tweedehands markt voor hengelspullen en komt er een speciaal 
jubileumnummer voor de leden. 
 
Verslag Jeugdcommissie 
Een goed visjaar heeft de afdeling jeugd achter zich met prachtige resultaten. Een leuke 
groep jonge enthousiaste kinderen aan de waterkant, betrokken ouders en veel vis 
natuurlijk! De jeugdcommissie heeft veel activiteiten georganiseerd afgelopen jaar waar wij 
tevreden en positief op terugkijken. 
In de competitie is Daan Kouwen met 6 punten op de eerste plaats geëindigd, Wout 
Rentenaar is tweede geworden met 10 punten en Lotte Kouwen is op de derde plaats 
geëindigd met 17 punten.  
 
Tijdens de in juni geviste jeugdfederatiewedstrijd aan het Hilversumskanaal behaalde Daan 
Kouwen in de B- categorie de eerste plaats, Wout werd keurig 4de in de C-categorie. 
 
In augustus stond natuurlijk weer het clubkampioenschap op de agenda. De club kampioen 
van 2015 is opnieuw Daan Kouwen geworden met 83 punten. Op de tweede plaats was 
Wout Rentenaar  met 77.6 punten geëindigd en de derde plaats was voor Lotte Kouwen 
met 41.4 punten. 
 
Bij de Nederlandse kampioenschappen in september aan de Urkervaart behaalde Lotte 
Kouwen een prachtige 16e plaats. Ze is 8e in haar vak geworden en als enige jongedame in 
de B – categorie, ze heeft een super wedstrijd gevist, wij zijn zeer trots op deze mooie 
prestatie. 
 
 
Verslag Baarscommissie 
Zomercompetitie 2015 
De competitie is gevist met 11 man. In totaal zijn er 2800 baarzen gevangen en 1091 
diversen. 
Kampioen Jan Agenant won alle wedstrijden en eindigde daarmee na aftrek van de 2 
slechtste met 6 punten, 682 baarzen. Tweede Rien Faasse met 15 punten, 342 baarzen en 
derde Cees Aaij met 23 punten en 258 baarzen. 
De grootste baars van de competitie was van Rien Faasse met 22,8 cm 
 
Wintercompetitie 2015-2016 Ook deze competitie is gevist met 11 man. In totaal zijn er 
4998 baarzen en 4932 diversen gevangen; hier zie je dus duidelijk het verschil met de 
zomercompetitie. 
Kampioen is geworden Jan Agenant met 6 punten en 558 baarzen, tweede Jack Kruijer 
met 11 punten en 333 baarzen. Derde Theo de Haan met 22 punten en 296 baarzen. De 
grootste baars was van Henk van der Kamp met 21,7 cm.  
 
NK baars 2015 in de Mijzenpolder. 
62 deelnemers visten op zaterdagochtend 3 oktober in de Westmijzen en in de 
Ursemmervaart. Her een der een flink pak riet, maar veel baars. Winnaar Nico van der 
Stoop van ’t Voorntje ving er 109. Van Alkmaar werd Jan Agenant 7e. 
 
 
 
 



Verslag Witviscommissie 
Ook bij de wedstrijdvisserij in de omgeving van Alkmaar is het nu crisis. Vooral de vangsten 
ten zuiden van Alkmaar op het Noord-Hollands kanaal zijn bedroevend. Voorheen werd er 
tijdens wedstrijden regelmatig een gemiddelde van 10 kilo per deelnemer gevangen. In 
2014 en 2015 zijn er diverse wedstrijden gevist waar nauwelijks 2½ kilo of minder werd 
gevangen per deelnemer. 
Voorbeelden hier van zijn de bedrijvenwedstrijd en het open clubkampioenschap van 
Alkmaar. 
Ook tijdens diverse competitiewedstrijden van diverse verenigingen was het soms 
bedroevend slecht. Zolang beroepsvisser Dil de vrijheid heeft, om tonnen vis (er gaan 
verhalen van meer dan 100 ton)  uit het Alkmaardermeer te onttrekken, zullen wij als 
wedstrijdvissers dit met lede ogen moeten aanzien. Is hier nu echt niets aan te doen? Of 
moeten we wachten tot dat er in onze omgeving net zo weinig vis zit als in het IJsselmeer? 
 
Dit seizoen werd de wintercompetitie gewonnen door Sander van der Heijden, Tweede was 
Hans van Brug en derde Sjaak Laan. 
 
Bij de zomercompetitie was er helaas een laagterecord van 9 deelnemers, In totaal werd er 
336 kilo en 400 gram en 2662 stuks gevangen. In deze competitie werd Jaap Schol eerste, 
tweede Sjaak Laan en derde Wil Seijsener. 
 
Aan de speciale hengelcompetitie werd deelgenomen door 13 deelnemers. In totaal werd 
er ruim 305 kilogram gevangen. Als eerste eindigde Karenza Smeeing. Tweede werd Jaap 
Schol en derde Peter Krijgsman. 
 
Verslag Zeeviscommissie 
De competitie 2014/2015 werd in mei 2015 afgesloten met een zinderende wedstrijd, 
waarin Marcus Zwart na 25 jaar meevissen eindelijk de eindoverwinning in de wacht 
sleepte.  Sytze van Wagtendonk en Rene Landedijk werden 2e resp. 3e. 
In oktober 2015 is de competitie van het nieuwe seizoen 2015/2016 van start gegaan. Er 
wordt weer een serie van 9 wedstrijden georganiseerd, waaraan dit seizoen  28 man 
meedoen.  
Op het moment van schrijven van dit verslag (eind maart 2016) zijn er van deze 
wintercompetitie 6 van de 9 wedstrijden gevist. De vangsten van het najaar 2015 waren 
weer prima.   
 
Tijdens de competitiewedstrijden werden er diverse records aangescherpt, te weten het 
record schar (Jeroen Wellink 34,5 cm), schol (Ton Nientied 32 cm) en steenbolk (Pjotr 
Vedder 33 cm).  Diverse records werden  geëvenaard, te weten het record  
zwartbekgrondel ( Jan van der Lingen 17 cm) en kleine pieterman (Richard Nientied 13 
cm).  Er werd ook een record gevestigd van een nieuwe vissoort, te weten de rode poon 
(Jap Gijsbertsen 17 cm). Geen slechte score! 
 
12. Wijziging huishoudelijk reglement 
 
Het bestuur stelt de vergadering voor om art. 1.5 van ons huishoudelijk reglement waarin 
de opzegtermijn van het lidmaatschap is geregeld te wijzigen om deze datum gelijk te 
trekken met de opzegtermijn van Sportvisserij Nederland. 
Opzeggingen dienen derhalve niet meer per 1 november maar al voor 1 oktober te 
geschieden. 
De vergadering gaat akkoord met deze wijziging. 
 
 
 
 
 
 



 
13.   Bestuursverkiezing 
 
Aftredend en herkiesbaar is voorzitter J. Vlaanderen.  
De vergadering is unaniem van mening dat hij nog 3 jaar mag blijven zitten. 
 
14.   Rondvraag 
 
De heer J. Beelen vraagt waarom er niet meer nieuws e.d. via e-mail naar de leden wordt 
verzonden. 
Dit zal de vereniging een hoop portokosten kunnen schelen. 
Voorzitter antwoord dat wij hier natuurlijk ook wel aan gedacht hebben. 
Het is dan echter wel zaak om zoveel mogelijk e-mailadressen te achterhalen. Daarnaast 
moeten deze regelmatig geactualiseerd en bijgehouden worden. 
Het bestuur gaat hier in ieder geval werk van maken.  
  
15.   Sluiting 22.05 uur 
 
Tot slot van de vergadering bedankt ook de voorzitter het bestuur en de commissies voor 
het vele werk in het afgelopen jaar en bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling en 
hun inbreng.  
 
 
 
Heerhugowaard, 24 april 2016                                                        Alkmaar, 24 april 2017  
 
 
 
 
 
Voorzitter, J. Vlaanderen                                                               Secretaris, G.A.M. Mooij 
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