Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum
Notulist: Elly Brandenburg.
Onderwerp: ALV HSV Naarden-Bussum.
Locatie:
Sporthal De Lunet in Naarden.
Datum:
21-03-2017
Aanwezig:
Ca. 25 Leden en het
bestuur
Gert-Jan Rebel
Theo de Booij
Bouke v/d Ploeg
Hendrik van Geffen
Dirk Scheper
Coen Hansen
Elly Brandenburg
Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening door de voorzitter.
Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24
maart 2016.
Ingekomen stukken / Mededelingen.
Aftreden Penningmeester Th. de Booij (herkiesbaar) en
Algemene bestuursleden E. de Bruijn en H. van Geffen
(herkiesbaar).
Jaarverslag 2016 van de secretaris (wordt ter
vergadering voorgelezen).
Financieel verslag penningmeester over 2016 (ter
inzage).
Nieuwe witviscommissie.
Verslag kascommissie 2016.
Benoeming nieuwe kascommissie 2016.
Jeugdvisdag.
Inbreng wateren HSV Naarden-Bussum in
Landelijke Lijst van Viswateren.
Rondvraag
Na de rondvraag volgt de prijsuitreiking van het seizoen
2016 en eventueel overleg met wedstrijdvissers.

1.

Opening
Gert-Jan Rebel heet iedereen welkom op de 96e ALV van Naarden
Bussum!
Als eerste noemt Gert-Jan de overleden leden en houden we 1
minuut stilte.

2.

Verslag
Geen opmerkingen.

3.

Mededelingen / Ingekomen post
Er wordt (ter vergadering) een stuk overhandigd over de beroerde
wateren. Dit wordt aan Jurrien Uiterwijk overhandigd.

4.

Aftreden van de Penningmeester en de Algemene
bestuursleden (allen herkiesbaar)
De penningmeester en de bestuursleden zijn aftredend maar wel
herkiesbaar. De leden gaan akkoord voor het aanblijven.

5.

Jaarverslag van de secretaris
Wordt voorgelezen door Bouke.
Iedereen heeft het verslag van tafel kunnen pakken en inzien.
Met dank aan de secretaris.

6.

Financieel verslag penningmeester
Ook deze zijn van de tafel te pakken ter inzage. Met dank aan de
penningmeester.
De kascommissie vraagt dan ook decharge te verlenen. (punt 8)

7.

Nieuwe witviscommissie
Nelis is gestopt met de witviscommissie vanwege drukte.
De nieuwe witviscommissie bestaat uit: Bouke v/d Ploeg, Eddie
Straub en Richard Roodhorst. Zij gaan deze taak op zich nemen. Na
5 wedstrijden volgt er dan een samenzijn in de Lunet met een kleine
prijsuitreiking voor de nr. 1, 2 en 3 op dat moment. We gaan van 9
naar 10 wedstrijden en natuurlijk de dag- en nachtmarathon. Er
wordt aangegeven dat het jammer is dat de dagmarathon niet
gewoon meer 12 uur is. dit zal worden bekeken.

8.

Verslag kascommissie 2016
R. Wijman en A. Ebbelaar hebben de boeken gecontroleerd d.m.v.
steekproeven en mutaties bekeken en uitleg gevraagd en gekregen.
Totalen zijn logisch te verklaren en er zijn geen afwijkingen
gevonden.
De kascommissie vraagt dan ook decharge te verlenen.
Dank aan de kascommissie.

9.

Benoeming nieuwe kascommissie 2017

Astrid Ebbelaar en Jurrien Uiterwijk en Paul Nagtegaal (reserve).
10.

Jeugdvisdag
Gert-Jan - 15-7 is er een jeugdvisdag welke wordt georganiseerd
door 4 verenigingen te weten: Amsterdam, Hilversum, Weesp en
Naarden-Bussum. Circa 75 kinderen kunnen hier aan meedoen en
het zal een Clinique worden, bestaande uit 4 onderdelen - witvissen,
feedervissen, roofvissen en karpervisser.
Vrijwilligers (met voorkeur met boot) kunnen zich aanmelden na de
vergadering

11.

Inbreng viswateren
Landelijke inbreng viswateren.
Robert Wijman legt uit wat de voordelen kunnen zijn, b.v. het
hebben van 1 vergunning en dat je kunt vissen in andere wateren.
Er is wel een bepaalde angst dat het egalisatiefonds verdwijnt, dit
wordt echter tegengesproken door Robert het egalisatiefonds blijft
bestaan.
Er zouden dan wel beperkingen moeten komen voor de
karpervisserij. Nachtvistoestemming + 3e hengelvergunning wordt
alleen voor leden van HSV Naarden-Bussum, om te voorkomen dat
de hengeldruk te groot wordt.
Er wordt gevraagd of het zo is dat niet alle wateren hoeven worden
ingebracht. Nee dat hoeft niet, maar je kunt dan wel gebruik maken
van de wateren welke wel zijn ingebracht.
Er wordt gestemd en er zijn 4 leden tegen, het merendeel is voor.
Al het water zal ingebracht gaan worden.

12.

Rondvraag
Joop Kabalt: een vergunning voor 24 uur kan. Maar 48 uur dan moet
je APV aanvragen via de Gemeente wie is het aanspreekpunt?
Dat is mw. Nicole Wennink. Bouke zal dit doormailen naar Joop.
Bjorn Udink/Erik Jagers: wanneer wordt er onderhoud gedaan in het
Mouwtje? Nu wordt er niets aangedaan en is het een verloren water.
Gert-Jan zal de Gemeente wederom vragen.
Olaf Langendorff: het is meer een mededeling omtrent de
adviesgroep Historisch Naarden Vesting. Deze willen een
passantenhaven, dit is negatief bevonden omdat er nog gevist moet
kunnen worden, ook voor invaliden.
Karpercommissie activiteiten: er komt bv een rigknoopdag, een
koppelwedstrijd zal worden georganiseerd (wil je je hiervoor
opgeven dan kan dit bij via de karpercommissie).
Wanneer bekend is wanneer dan ook doorgeven aan Dirk Scheper
zodat het ook meegenomen kan worden in de DD.

Sluiting van deze vergadering 21.00 uur.
Prijsuitreiking witviscompetitie 2016
Nr. 3 – Driekus Gerrits.
Nr. 2 – Eddie Straub.
Nr. 1 – Richard Roodhorst (tevens de wisselbeker).

