
 
Notulen  
 

Notulen van de Algemene ledenvergadering van HSV Alkmaar & Omstreken, gehouden op 
maandag 15 april 2019 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, met name 
onze ereleden Rob Blom en Arie den Nijs en de onze BOA Patrick Dingerdis van harte 
welkom. 
Hierna vraagt hij om even een minuut stilte in acht te nemen voor onze overleden 
sportvrienden.  
 
2.    Notulen Algemene Jaarvergadering 2018 
 

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

Er is afbericht ontvangen van J. van Boxtel, A. Nientied, S. Wagtendonk, J. v.d. Beek en S. 
Vrieling. 
Verder zijn er geen ingekomen stukken voor deze vergadering ontvangen. 
 
4.   Jaarverslag Penningmeester 
 

Onze penningmeester Fred Kuhlman presenteert zijn financieel verslag en neemt de 
belangrijkste posten door met de vergadering. 
Hij vertelt o.a. dat er 1500 euro is gereserveerd voor een Open Dag en dat de drukkosten 
aanzienlijk lager uitvallen door het digitaal verzenden van onze nieuwsbrief. 
 

J. Beelen merkt op dat de inventarislijst wel wat minder uitgebreid mag worden 
gepresenteert. 
 

 
5.   Verslag kascontrolecommissie  
 

De kascontrolecommissie bestaande uit de heren H. van Brug en R. Blom hebben de boeken 
van de penningmeester gecontroleerd en prima in orde bevonden.  
Vooral de duidelijke uitleg van de penningmeester werd zeer gewaardeerd. 
 
Namens deze commissie doet R. Blom het woord en hij verzoekt de vergadering om het 
bestuur te dechargeren voor het door hun gevoerde beleid.  
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
 

6.   Benoeming kascontrolecommissie 
 

Voor het boekjaar 2019 staan de heren R. Blom en A. Nientied genoteerd voor de 
kascontrole. 
H. van Brug stelt zich beschikbaar als reserve. 
 
 
 
 



 
 
7.   Begroting 2019 – 2020 - 2021 
 

Er staat voor elk jaar een reservering van 1500 euro op de begroting voor een Open Dag. Zo 
kunnen we desgewenst om het jaar een Open Dag organiseren. 
Hierop vraagt A. den Nijs waarom er niet elk jaar een Open Dag wordt gehouden. 
Voorzitter antwoord dat dit elke keer veel werk is waar weinig animo voor is. 
Als er meer belangstelling voor komt, kunnen we altijd nog kijken of dit tot de mogelijk- 
heden behoort. 
 

B. Schuurmans merkt op dat er voor 2021 maar een bedrag van 110 euro overschot op de 
begroting staat. Hij vraagt of dit niet erg weinig is. 
De penningmeester antwoord dat het maar een begroting is en dat blijft altijd natte vinger 
werk. 
 
8.  Vaststelling contributie  
 

Sijmen v.d. Berg vertelt dat de federatie van plan is om de contributie te bevriezen.  
Zolang dit niet zeker is kunnen wij hier niets mee. 
De penningmeester belooft dat als hier meer duidelijkheid over is hij hierop terugkomt. 
 

Hierop vraagt A. den Nijs of de federatie dit geld wel goed gebruikt en genoeg ondersteuning 
biedt aan de aangesloten verenigingen. 
Voorzitter vertelt dat wij binnenkort een gesprek hebben met de nieuwe directeur van de 
federatie Frank Betteling. Wij hebben n.l. veel vragen en o.a. problemen met de partij voor 
de dieren, maar krijgen erg weinig hulp van de federatie. 
Gelukkig is er wel veel hulp en ondersteuning van Patrick Dingerdis. 
 
9.  Pauze 
 

I.v.m. de snelheid waarop de agendapunten worden behandeld wordt besloten de pauze over 
te slaan. 
 
10.   Bestuursbeleid 
 

Het bestuur is naarstig op zoek naar vrijwilligers voor diverse functies binnen de vereniging. 
 

Op zaterdag 21 september organiseren wij weer een Open Dag in en om Wijkboerderij 
Oosterhout. 
 

Er is het afgelopen jaar enige overlast van vissers ervaren door bezoekers van de 
Oudorperhout. Dit resulteerde in een plan van de Gemeente om de gehele Oudorperhout 
tot verboden gebied te verklaren voor sportvissers. 
Gelukkig heeft het bestuur dit terug kunnen brengen tot een verbod voor een beperkt 
gebied en dan alleen voor de tijd van het broedseizoen. 
 

Ook zijn er problemen met nacht(vissers) aan de Oudieplas. 
Hierover zijn we nog in gesprek met de wethouder. 
 

Vanwege de beperkte belangstelling in de zomermaanden voor het afhalen van vergunnin-
gen willen wij ons kantoor deze maanden, bij wijze van proef, slechts eenmaal per maand 
openstellen voor onze leden. 
 

Zoals gewoonlijk zijn bij de stukken voor de vergadering ook de verslagen van de 
verschillende commissies toegevoegd waarin u kunt lezen, dat wat zij voor onze leden 
hebben georganiseerd en wat hier de resultaten van waren. 
 
 



 
 
11.   Bestuursverkiezing 
 

Aftredend is Fred Kuhlman. Hij heeft zich bereid verklaart om zijn functie als penningmeester  
met nog een termijn van 3 jaar te verlengen. 
De vergadering gaat hier graag mee akkoord. 
 
Het bestuur stelt Joop van Boxtel voor. Hij heeft zich bereid verklaart om de functie van vice-
voorzitter op zich te nemen. Ook hier gaat de vergadering unaniem mee akkoord. 
 

 
12.   Rondvraag 
 

J. Beelen vraagt mist in het jaarverslag een verslag van de secretaris en van enkele 
commissie. 
De secretaris antwoord dat hij geen verslag heeft ingeleverd omdat het verslag van de 
nieuwe voorzitter dermate uitgebreid was dat hij al het gras al voor zijn voeten had 
weggemaaid. 
Bij de commissies zijn er altijd een paar die niet de moeite willen nemen om een kort 
verslagje in te leveren. Het bestuur is hier ook niet blij mee. 
 

P. Krijgsman vraagt hoe het zit met de nieuwe procedure voor de selectiewedstrijden van de 
federatie. 
K. Smeeing belooft hem hier een mailtje over te sturen. 
 

R. Blom vraagt hij het zit met de nieuwe website want hij krijgt nog steeds alle mail op zijn 
bordje. 
K. Smeeing is druk bezig om e.e.a. aan te passen. 
 
A. den Nijs vraagt of hsv Alkmaar ook bemoeienis heeft met de roofviscompetitie van de 
federatie. 
Wij stellen hier ons viswater voor ter beschikking en leveren controleurs. 
Ook zijn er opnames voor VIS-tv in Alkmaar gemaakt. 
 

Tot slot vraagt hij de vergadering om een groot applaus voor alle vrijwilligers die zich elke 
keer weer inzetten voor het vele werk van de vereniging. 
 

 
13.   Sluiting om 21.05 uur 
 

Tot slot van de vergadering bedankt de voorzitter het bestuur en de commissies voor het 
vele werk in het afgelopen jaar en bedankt de aanwezigen, en met name de ereleden voor 
hun belangstelling en hun inbreng.  
 
 
 
Heerhugowaard, 15 april 2019                                                  Alkmaar, 30 maart 2020 
 
 
 
 
Voorzitter, A. Claessen                                                               Secretaris, G.A.M. Mooij 
 
 
 


