
 
Notulen  
 
Notulen van de Algemene ledenvergadering van HSV Alkmaar & Omstreken, gehouden op 
maandag 24 april 2017 in “Wijkcentrum Overdie” te Alkmaar. 
 

De presentielijst wordt getekend door 22 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.  
John Beelen merkt na afloop op dat het de gewoonte is om dit staande te doen. 
Voorzitter beloofd hier de volgende keer aan te denken. 
 
2.    Notulen Algemene Jaarvergadering 2016 
 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, zodat de notulen onder dankzegging worden 
goedgekeurd. 
 
3.    In- en uitgaande stukken. 
 

Er is afbericht ontvangen van B. Schuurmans, A. den Nijs en P. Hoogendijk. 
Verder zijn er geen ingekomen stukken voor deze vergadering ontvangen. 
 
4.   Jaarverslag Penningmeester 
 

Onze nieuwe penningmeester Fred Kuhlman presenteert zijn financieel verslag en neemt de 
belangrijkste posten door met de vergadering. 
Zo vertelt hij o.a. dat we van het versturen van het infoblad af willen. Hiervoor in de plaats 
komt dan een soort nieuwsbrief die we dan zoveel mogelijk per e-mail gaan versturen. 
In het laatste infoblad is daarom een oproep aan de leden gedaan om hun e-mail-adres door 
te geven, of hun bij ons bekende email-adres te controleren. 
Uit de vergadering komt een idee om hiervoor een oproep op facebook te plaatsen. 
 

J. Beelen stelt voor om mensen die geen e-mailadres doorgeven ook niets meer te sturen. 
(Met uitzondering van enkele oudere) Schijnbaar hebben ze dan ook geen behoefte aan 
informatie.  
Ook de vergaderstukken mogen wat hem betreft ook per e-mail verzonden worden. 
 

J. Fraanje zegt geen oproep ontvangen te hebben om zijn e-mailadres te controleren en aan 
J. Vlaanderen heeft moeten vragen wanneer de jaarvergadering werd gehouden. Wel had hij 
het infoblad ontvangen. 
Hieruit blijkt maar weer hoe slecht het infoblad door de leden wordt gelezen. 
 

John Omis vraagt hoe het komt dat er in de balans nog een post: nog te ontvangen 
Alkmaar Pas staat vermeld. 
De penningmeester legt uit dat dit bedrag inmiddels wel is ontvangen, maar op 31 december 
nog open stond. 
 
5.   Verslag kascontrolecommissie  
 

De kascontrolecommissie bestaande uit de heren T. Nientied en R. Blom hebben de boeken 
van de penningmeester gecontroleerd en prima in orde bevonden.  
 



 
 
Namens deze commissie doet T. Nientied het woord en hij verzoekt de vergadering om de 
penningmeester te dechargeren voor het door hem gevoerde beleid.  
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

J. van Boxtel merkt nog wel op dat de kascontrolecommissie eigenlijk de aanwezigen moet 
verzoeken om het gehele bestuur decharge te verlenen. Dit omdat een bestuur van een 
vereniging altijd gezamenlijk verantwoordelijk is. 
 
6.   Benoeming kascontrolecommissie 
 

Voor het boekjaar 2017 staan de heren H. v. Brug en D. Ulrich genoteerd voor de kascontrole. 
Dhr. A. Nientied heeft zich beschikbaar gesteld als reserve. 
 
7.   Begroting 2017 – 2018 - 2019 
 

J. Beelen vraagt of de post van vergunning inkomsten voor 2018 niet te laag is ingeschat. 
Penn.meester antwoord dat de afdracht voor de senioren weliswaar omhoog gaat maar dat 
deze voor jeugd en junioren juist omlaag gaat. 
R. Blom voegt er nog aan toe dat de drukkosten voor 2017, begroot op 800 euro, in 2016 
veel lager waren vanwege het niet uitbrengen van een infoblad. 
 
8.  Vaststelling contributie  
 

Vanwege de geplande verhoging van de afdracht door de federatie stelt de penningmeester 
voor om de contributie 2018 voor senioren vanaf 17 jaar met automatische incasso te 
verhogen naar € 30,00 en in 2020 naar € 31,00  
De contributie voor de jeugd en aspirant leden blijft gelijk. 
 
9.  Pauze 
 

In de pauze krijgen de aanwezigen de gelegenheid om aan de bar een consumptie te nuttigen 
en even gezellig bij te praten. 
 
10.   Bestuursbeleid 
 

Vorig jaar heeft het bestuur een oproep gedaan voor mensen die een snoek commis- sie 
zouden willen opzetten. Hier zijn nog geen reacties op gekomen. 
Wel is dit jaar de controlecommissie uitgebreid en werken zij nu nauw samen met mensen 
van bureau handhaving. Ook de sociale controle werkt steeds beter. 
Karin v.d. Berg vraagt of het niet eng is om in deze tijd langs de waterkant te gaan 
controleren? 
Voorzitter antwoord dat er gelukkig nog niets ernstigs is gebeurd. Wel wijzen wij controleurs 
er op om zoveel mogelijk samen te controleren en vooral niet ’s nachts op pad te gaan. 
 

D. Ulrich vraagt of er eens met Heiloo gesproken kan worden over het gezamenlijk 
organiseren van activiteiten. 
Voorzitter heeft het hier weleens over gehad. Heiloo was toen ook wel enthousiast maar tot 
resultaten heeft dit nog niet geleid. 
 

Joshah Fraanje stelt voor om eens op zoek te gaan naar iemand die zich wil bezighouden met 
de digitalisering. 
 

J. Beelen vraagt of het bestuur nog contact heeft met het beroep. Volgens John houdt Dil 
zich namelijk niet aan de reglementen. 
 
 



 
Er is wel met Dil gesproken over de karperuitzet in het N.H. Kanaal. Hij heeft toen wel zwart 
op wit gezet dat hij alle gevangen karpers terug zal zetten. 
 
Verslag Jeugdcommissie 
 

In mei was de competitie gestart, met een jonge vaste groep vissers aan de waterkant. Toch 
is er goed gevist door deze jonge groep. In totaal zijn er 808 vissen gevangen met een 
gewicht van 19.260 gram. 
Bij de Nederlandse kampioenschappen in september aan de Urkervaart behaalde Daan 
Kouwen de 31 plaats bij de U20. Bas Brunsting is op de 21e plaats geëindigd in de U15. Lotte 
Kouwen kon zich inschrijven voor de NK-dames en heeft daar een 25e plaats behaald bij de 
dames. 
Langedijker Sportvissers organiseerde afgelopen jaar de HALO-wedstrijd. HSV Alkmaar was 
met 1 team aanwezig. Het team van Alkmaar bestaande uit Wout Rentenaar, Bas Brunsting, 
Daan en Lotte Kouwen hebben de titel opnieuw heroverd. De wisselbeker mag nu na drie keer 
deze gewonnen te hebben in Alkmaar blijven! 
Terugkijkend op 2016 zijn wij een tevreden en trotse jeugdcommissie.  
 
Verslag Baarscommissie 
 

De zomercompetitie is gevist met 10 man. In totaal zijn er 1147 baarzen gevangen en 476 
diversen. 
In de wintercompetitie zijn er in totaal 1743 baarzen en 813 diversen gevangen. 
Het kampioenschap is deze keer in de Beemsterringvaart aan de Oost-Mijzen gehouden.  

Aanwezig 42 deelnemers waaronder 6 korpsen. Kampioen is geworden Remco Heida van De 

Schele Posch met 73 stuks. Clubgenoot Pieter Oostwouder werd 2e met 70 stuks, op de voet 

gevolgd door Henk Roos van Edam/De Sander die er 69 boven water haalde. In totaal zijn er 

1542 baarzen gevangen, hetgeen op een gemiddelde van 37 per deelnemer neer komt.  

 
Verslag Witviscommissie 
 

Voor de wintercompetitie hadden zich 11 deelnemers opgegeven. 
De competitie is gewonnen door Hans van Brug, die voor de laatste wedstrijd al niet meer in 

te halen was. 2de is Wil Seysener en derde Jaap Schol. 

Aan de zomercompetitie deden 16 deelnemers mee, waaronder 2 jeugdleden. 

Winnaar hier is Wil Seysener, die al 3 wedstrijden voor het einde al kampioen was. Hij viste 
een fantastisch jaar en is terecht kampioen. Hij ving ook een record aan vis, bijna 90kg. De 
2de plaats werd pas in de laatste wedstrijd beslist en dat is Karenza Smeeing. Derde is 
geworden Jaap schol. Het vermelden waard is dat onze jeugdlid Daan Kouwen 4de is 
geworden, terwijl hij 3 wedstrijden heeft moeten missen. 
 
Verslag Zeeviscommissie 
 

De competitie 2015/2016 werd op 30 april 2016 afgesloten met de 9e competitie wedstrijd. 
Ton Nientied behaalde voor de 3e keer de eindoverwinning met een respectabele voorsprong 
op zijn directe belagers. Dat waren Rene Van Nassauw en Jeroen Wellink, die 2e resp. 3e 
werden en tijdens de laatste wedstrijd nog stuivertje wisselden qua plaats. Alle 3 de vissers 
vingen ruim 100 vissen per man. In totaal werden er ruim 2000 vissen gevangen, een absoluut 
record. 
 

Naast de wedstrijden van de competitie en de koppelwedstrijd werd er op 13 november 2016 
het Open Clubkampioenschap, wederom door de harde wind gevist in het Noordzeekanaal.  
 
 



 
Ook hier was de deelname met 32 vissers prima.  
Winnaar werd Rik Zwanenburg uit Egmond met 9 vissen (194,5 cm).  Gertjan van 't Voort en 
Henk Hietberg werden resp. 2e en 3e. 
 
11.   Bestuursverkiezing 
 

Aftredend en herkiesbaar is secretaris G. Mooij.  
De vergadering is unaniem van mening dat hij nog 3 jaar mag blijven zitten. 
Ruud Lourens die al enige tijd met ons meedraait wordt gekozen als bestuurslid en ook 
Karenza Smeeing neemt voortaan zitting achter de bestuurstafel. 
Namens het dagelijks bestuur heet ik ze van harte welkom en hoop op een prettige en 
vooral vruchtbare samenwerking. 
 
12.   Rondvraag 
 

Milan merkt op dat er nog een oude paal in de Zandput staat waar karpervissers regelmatig 
ruzie mee hebben. 
We zullen bij de Gemeente informeren af deze verwijderd kan worden. 
Verder ondervindt Milan regelmatig last van de leden van de modelbotenvereniging. 
Hier moet in onderling overleg toch wel een oplossing voor gevonden kunnen worden. 
Tenslotte houden zij maar een paar keer per jaar wedstrijden en dan met name aan de 
noordkant van de vijver. We moeten natuurlijk niet vergeten dat het water niet ons 
eigendom is en dat andere mensen ook hun hobby uit willen oefenen. 
 

Karenza Smeeing vraagt of er al iets bekend is over het afvissen van het Geestmer- ambacht. 
Hier is nog niets over bekend, maar er zijn wel plannen om er karpers uit te gaan zetten. 
 

Rob Blom merkt op dat de nieuwe opzegtermijn (wordt nu gelijk aan S.N.) nog op de website 
geplaatst moet worden. 
Hierop reageert Dimitri Ulrich met de opmerking dat hij de website te simpel vindt en vraagt 
hier budget voor vrij te maken. 
Karenza antwoord hierop dat hij zich eerst gaat bezighouden met het aanpassen van de 
mobiele website. 
 

Joshah Fraanje vraagt of hij zich kan aanmelden voor hulp bij een volgende karper uitzet en 
adviseert om ook de gemeente op de hoogte te stellen. 
De karper commissie begroet hem met open armen en zal zijn advies ter harte nemen. 
 

Joshah vraagt ook hoe het gesteld is met de plannen om graskarper uit te zetten. 
J. Vlaanderen antwoord dat we hier wel mee bezig geweest zijn, maar dat het Hoog- 
heemraadschap hier fel op tegen is. 
Zij hebben ook niets gedaan met de melding dat er laatst in de Schermer karpers in de 
problemen kwamen doordat het waterpeil was verlaagd. 
Volgens het Hoogheemraadschap was dit natuurlijke regulatie. 
Ruud du Bois zal deze punten inbrengen op de V.B.C. vergadering. 
 

John Omis vraagt of de nieuwe derde hengelvergunning al opgehaald kan worden. 
Ja, dit is het geval. 
 
R. Blom spreekt namens A. den Nijs zijn dank uit voor het vele werk dat ook dit jaar weer 
verzet is door een handje vrijwilligers die elke keer weer hun kostbare vrije tijd opofferen 
voor de vereniging.  
 
 
 
 



 
 
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, 14 mei 2017                                                  Alkmaar, 16 april 2018  
 
 
 
 
 
Voorzitter, J. Vlaanderen                                                         Secretaris, G.A.M. Mooij 
 
 
 
 
 


