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          Notulen 02-10-2020 

Algemene ledenvergadering hengelsport vereniging Alkmaar e.o.  

1. Opening: 
Om 08:05 heet Andre iedereen op deze bijzondere jaarvergadering van HSV Alkmaar & Omstreken 
welkom 

In het bijzonder heet de voorzitter de volgende heren welkom; 
R. Blom,  
BOA Patrick Dingerdis 
Fam Buth 

De voorzitter vraagt iedereen even om te gaan staan indien mogelijk en een minuut stilte in acht te 
nemen voor onze overleden sportvrienden. Wegens gezondheid en corona zijn verschillende leden 
niet aanwezig. Hierdoor is er een bescheiden opkomst dit jaar. 

De voorzitter vraagt aan Lars om even naar voren te komen. Lars wordt 
door het bestuur in het zonnetje gezet met zijn top prestatie tijdens het 
Nederland kampioenschap aan de lage vaart. Met 4015 gram werd hij 
Nederlands kampioen tot 15 jaar. 
Helaas door de Corona werd er geen huldiging gehouden, maar het bestuur 
wil er toch even bij stilstaan. De voorzitter feliciteert Lars Buth nogmaals met 
bloemen en een cadeau bon. 

2. Notulen vergadering 15 april 2019 
John Beelen gaf aan als feedback op de vorige notulen het graag in het vervolg per mail van te voren 
te ontvangen. In deze vergadering is er beslist dat de aanwezigen mogen aangeven of ze hun naam 
het jaarverslag willen hebben. Niemand had bezwaar. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Af en aanwezigen zie bovenaan en jaarverslag 2019 

4. Jaarverslag Penningmeester en financieel overzicht 
De leden zijn enorm toegenomen dit jaar. 661 nieuwe leden over 2019. De contributie hoeft 
aankomende 2jaar niet verhoogd te worden door geen verhoogde kosten bij Sportvisserij Midwest 
Nederland. 

Verder zijn er enveloppen afgeschreven en op marktplaats gezet voor de verkoop maar nog geen 
reactie.  

Verder wordt er met de inkomsten van de 3e hengel vergunning alleen de spiegelkarper 
uitzettingen gefinancierd. 
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Sinds dit jaar zijn er zonnepanelen bij het verenigingen kantoor en daardoor wordt er voor 2020 een 
lagere energie en gas rekening veracht. 

5. Verslag kascontrolecommissie 
Het bestuur wordt gedesaseerd namens de Rob Blom en Hans van Brug van de 
kascontrolecommissie.


In het algemene reglement staat dat het inschrijf geld 3,50 is. Mededeling vanuit het bestuur dat dit 
5,00 wordt per 1 januari 2021.


6. Benoeming kascontrolecommissie 
Rob Blom en Hans van Brug zijn benoemt tot de kascontrolecommissie 2021. Reserve voor de 
kascontrolecommissie is Bas Tuinman.


7. Pauze 
Er komt iemand langs van de bar om de bestellingen op te nemen en rond te brengen zodat niemand 
de zaal hoef te verlaten en de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. 

8. Begroting 2020-2022 
Door steeds meer automatische incasso’s worden lagere administratie kosten verwacht.

Voor 2020 wordt er enorme toenamen van nieuwe leden verwacht vanwege de corona. Daardoor 
worden er nieuwe 2700 leden verwacht voor 2021


9. Vaststelling contributie 
Contributie 2021:  
- Seniorleden €31  
- Aspirant leden €25  
- Juniorleden €10 

10. Bestuursbeleid 
We zijn in het jaar 2019 stabiel gebleven met het leden aantal, we 
hadden totaal 2703 leden, waarvan 2320 senior leden, 108 aspirant-leden en 275 junior-leden. 

Heden is het totaal ledenaantal 3364, dat betekent dat het aantal gegroeid is met 661 leden. 

Zoals we ook al in eerdere nieuwsbrieven hebben vermeld zijn we op zoek naar vrijwilligers voor 
diverse functies ik denk bijvoorbeeld aan controleurs, maar ook aan mensen die eventueel een cursus 
willen volgen als viscoach/vismeester/controleur.  

Mededeling en wijzigingen in het huishoudelijk reglement; 
- In artikel 2.1; Het inschrijfgeld gaat van €3,50 naar €5,00 
- Nieuw; vanaf 1 januari 2021 wordt iedere karpervisser en roofvisser “verzocht” een onthaak-mat 

te gebruiken, dit i.v.m. dierenwelzijn!!! 
- In artikel 4-F wijzigen vergunning wordt verstrekt door wedstrijdcommissie i.p.v. secretaris. 
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Tijdens de ALV 2019 en in de nieuwsbrief is er gevraagd naar vrijwilligers die samen met ouderen 
willen en kunnen vissen. Bij interesse graag contact opnemen met het bestuur.


Donderdag 24 september 2020 hebben we met de Sportvisserij Nederland Midwest en provincie 24 
stijgers geopend aan het kolhorn kanaal (Huygendijk). Provincie Noord-Holland heeft dit geheel 
bekostigd.

Het bestuur is in gesprek met de wedhouder om parkeer gelegenheden te creëren voor deze 
stijgers.


11. Bestuursverkiezing 
Gerard Mooij is niet herkiesbaar en treed af na 19 jaar als secretaris. Stefan neemt het stokje van hem 
over. De voorzitter noemt Gerard tot erelid en spelt hem een penning op. 

Karenza is aftredend maar wel herkiesbaar gesteld. 

12. Rondvraag 
Rob Bom:

- Nieuwsbrief: zou graag meer informatie van de verschillende commissies willen ontvangen via de 

nieuwsbrief.

- Bedank naar het bestuur voor het afgelopen jaar en wat het bestuur heeft gerealiseerd zoals 

o.a.n. het verenigingskantoor. Zelfs de gemeente was onder de indruk van het 
verenigingsgebouw.


13. Sluiting 
In November komt er een SKP uitzetting. 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen een visrijk jaar toe en hoopt 
de leden tegen te komen langs de waterkant. 

De voorzitter beëindigd om 21:10 uur de vergadering. 
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