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1  Opening 

1.1 Opening vergadering 

De voorzitter opent de vergadering, er zal een moment van stilte worden gehouden voor de leden 
die ons zijn ontvallen in 2018.  
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2 Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld door de ledenvergadering. 
 

Agenda Algemene Ledenvergadering 15 Mei 2019 
 
 

1. Opening 
 

2. Vaststelling agenda 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

4. Notulen jaarvergadering 23 april 2018 
Notulen jaarvergadering 24 september 2018 
Notulen ingelaste extra jaarvergadering 12-12-2018 
 

5. Beschermende maatregelen Snoekbaars 
 

6. Verslag van de voorzitter. 
 

7. Jaarverslag 2018 penningmeester 
 

8. Verslag Kascontrolecommissie 
 
door Natascha Richter, Frans Teeuwen en reserve lid Kamiel Zorgman 
 

9. Vaststelling contributie 2020 
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen 

 
10. Vaststelling begroting 2020 

 
11. Pauze 

 
12. Verslagen commissies en afdelingen  

 
13. Bestuursverkiezingen 

Raymond van Ommeren is statutair aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. Jurgen 
Golstein is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar voor penningmeester. 

 
14. Rondvraag 

 
15. Sluiting 
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3 Mededelingen en ingekomen stukken 

Mededelingen en ingekomen stukken. 
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4 Notulen Algemene Ledenvergadering 23 april 2018 

Opening door en verslag van de voorzitter; 
Om 20:05 wordt de vergadering door de voorzitter geopend, waarbij een moment stilte wordt 
gevraagd voor diegenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. 
Daarop volgend doet de voorzitter zijn verslag over het afgelopen jaar.  
 
Agenda; 
De agenda wordt doorgenomen en vastgesteld voor deze vergadering 
 
Inventarisatieronde;  
Er is vlak voor de vergadering een brief binnen gekomen van dhr. R. Boon waarop hij zich 
verkiesbaar stelt als voorzitter. Er is onenigheid over de correctheid van het indienen van dit 
voorstel, dit loopt uit op onrust in de zaal waardoor een ordelijk verloop van de vergadering niet 
meer mogelijk is. De voorzitter stelt voor om de vergadering uit te stellen om correctheid van dit 
voorstel te controleren en schorst hierbij de vergadering tot eind september. 
 
Afsluiting; 
De voorzitter schorst om 20:25 de vergadering. 
 

4.1 Notulen ALV 24 september 2018 

Notulen uitgestelde ALV HVH 24 september 2018 
Opening door en verslag van de voorzitter; 
20:05 geopend door Donald Pranger 
 
Agenda; 
Gevraagd wordt of er de mogelijkheid is om na punt 11 tijd vrij te maken voor Rien Boon om zich 
voor te stellen. De motivatie hierin is, om zich beschikbaar te stellen als nieuwe voorzitter. 
Voorstel wordt goedgekeurd door de voorzitter. 
 
Inventarisatieronde;  
De penningmeester ligt de ingekomen stukken toe. Dhr. Van Osch wil zijn stuk behandeld zien 
hebben. Er wordt niet gestemd voor het voorstel van Dhr. van Osch.  
 
Vraag uit het publiek: De rondvraag aan het laatste punt wordt een open rondvraag 
 
Gevraagd wordt waarom de vergunning uit het Schoterbos nog gehandhaafd wordt terwijl in de 
notulen wordt aangegeven dat het geschrapt wordt. 
Aangegeven wordt waarom Henk van de Pol al 5 jaar in de kascontrole commissie zit. 
Paul goedvolk geeft zich op als kascontrole commissie. 
De notulen van de ALV 2017 wordt aangepast en het voorstel wordt in de volgende vergadering 
voorgesteld.  
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Voorgesteld wordt om een betere communicatie te voeren. 
 
Voorgesteld wordt om punt 7 en 8 om te draaien, dit wordt goedgekeurd. 
 
Financieel verslag van de Penningmeester;   
De penningmeester neemt de financiële stukken door.  
De leden worden gevraagd om het bestuur decharge te verklaren. 
 
Paul goedvolk stelt voor om de kleine omliggende droge verenigingen zwaarder te belasten. 
Dhr Schotanus ligt toe, dat dit een bekend probleem is. Vanuit sportvisserij Nederland zijn 
plannen om een verplichting in te stellen dat iedere verenging verplicht water moet inbrengen. 
 
Beheerskosten van water kunnen gedeclareerd worden bij sportvisserij Nederland. 
Het bestuur gaat de mogelijkheden hiertoe aanvragen. 
 
Kas controle commissie:  
 
Natascha Goedvolk wordt commissielid 
 
Nieuw reserve lid kascontrole commissie; 
 
Voorstellen voor bezuinigingen; 
Er moet een betere begroting gemaakt worden volgens Dhr. van Osch. 
Gevraagd wordt waarom de 3e hengelvergunning Haarlem is ingevoerd. Waarom er niet gebruik 
wordt gemaakt van de landelijke 3e hengelvergunning. 
 
Commissie verslagen.; 
De stukken van de commissies kunnen de leden zelf doorlezen in het verslag.  
Met dank aan de opstellers door de leden. 
 
Het voorstel voor de verhoging van de contributie naar 39,75 wordt met een meerderheid van de 
stemmen aangenomen met 39 tegen 18 stemmen 
 
Voorstel nieuw bestuurslid; 
Natascha goedvolk heeft zich opgegeven als kascontrole commissie en is goedgekeurd. 
De aftredende bestuursleden zijn bedankt voor hun werkzaamheden. 
Rien en Donald geven een toelichting op hun herkiezing.  
Stemming 
Rien Boon wordt tot nieuwe voorzitter gekozen 37 stemmen voor 18 tegen. 
 
Rien neemt de hamer over en vraagt of er mensen bestuurslid willen worden  
 
Peter van Osch geeft aan secretaris te willen worden 
 
Afsluiting; 
De voorzitter sluit om 21:35 de vergadering. 
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4.2 Notulen ingelaste ALV 12 december 2018 

Notulen ingelaste ALV woensdag 12 december 2018. 
Aanwezig zijn :  Zie presentielijst van 12 december 2018 
Opening vergadering om 20:03 uur door de voorzitter. 
Agenda:   
1)  Opening vergadering. 
2) Voordracht nieuwe bestuursleden. Paul Goedvolk, Kees Adema en Erik Flashwinkel als 
commissarissen. 
3)           Sluiting. 
Aan de aanwezige leden wordt gevraagd de stemming te laten verlopen door handopsteken. De 
vergadering met aanwezige leden gaat hiermee akkoord. 
Paul Goedvolk, Kees Adema en Erik Flashwinkel worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden.  
Aan de aanwezige leden wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. Er zijn geen tegenstemmen, 
waarmee de nieuwe bestuursleden zijn opgenomen in het bestuur als commissaris. 
De ingelaste ALV wordt om 20:13 gesloten door de voorzitter. 
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5 Beschermende maatregelen snoekbaars 

Het bestuur van Hengelsportvereniging Haarlem overweegt om voor de wateren van de vereniging 
de volgende beschermende maatregelen in te voeren: 

  

                                                                  VOORSTEL 

  

1. In de wateren van HV Haarlem is het met ingang van het nieuwe roofvisseizoen verboden 
om meer dan 1 bovenmaatse snoekbaars mee te nemen. Argumentatie: HV Haarlem 
misgunt niemand een zelf gevangen snoekbaars mee te nemen en op te eten. Wij willen 
echter ook de teruglopende snoekbaarsstand op bijvoorbeeld de Mooie Nel beschermen. 
Vandaar de teruggang in het meenemen van 2 naar 1 snoekbaars 

2. De mee te nemen snoekbaars moet minimaal 42 cm (wettelijke maat) en maximaal 64 cm 
te zijn. Snoekbaarzen die kleiner dan 42 of groter dan 64 cm zijn dienen onmiddellijk in 
hetzelfde water te worden teruggezet. Snoekbaarzen van 65 cm en groter zijn ware 
‘kuitmachines’ waar wij heel zuinig op moeten zijn. Het steeds helder wordende water 
(waardoor minder voedsel voor jongbroed) is slecht voor de snoekbaars (in combinatie met 
de enorme toename van de Amerikaanse rivierkreeftjes in ons water (bekende kuitrovers) 
en de toename van de zwartbekgrondel die graag kuit en jongbroed eten). 

3. Alle gevangen snoekbaarzen dienen na 1 maart direct te worden teruggezet in verband 
met de paaiperiode (dus na 1 maart tot de laatste zaterdag in mei mag geen snoekbaars 
worden meegenomen). Wordt voorgesteld om zoveel mogelijk snoekbaars deel te laten 
nemen aan het voortplantingsproces. 

4. Met andere verenigingen zal contact worden opgenomen om zoveel mogelijk tot een 
uniforme regeling te komen. 

  

Graag vernemen wij uw mening en/of onderbouwde bezwaren. 
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6 Van de voorzitter 

 
Verslag over het jaar 2018 

 
2018 was bestuurlijk een moeilijk jaar. 
De sfeer in de vereniging was er geen een van vrienden onder elkaar. Het bestuur was verdeeld 
en vrijwilligers bedankte. Kortom, ik had het gevoel dat de vereniging in een neerwaartse spiraal 
terecht was gekomen. Dit ging me aan het hart. Dat is de reden dat ik mij voor de jaarvergadering 
op 23 april verkiesbaar stelde om opnieuw voorzitter te worden en zo te proberen om de moeilijk 
lopende wagen weer vlotjes te laten lopen.  
 
Ondanks dat ik precies volgens de regels mijn kandidaat stelde wist het bestuur niet hoe te 
handelen op de vergadering en uiteindelijk resulteerde dit in het schorsen van de vergadering en 
de mededeling dat we na de zomer een nieuwe buitengewone vergadering zouden houden. 
Omdat er diverse bestuurders hun functie hadden neergelegd was het roeien met de riemen die er 
waren. Ook het personeel was weg dus er ontstond een achterstand op kantoor. Ook de financiële 
afwikkeling met de winkeliers stagneerde. In de vergadering van 24 september ben ik gekozen tot 
voorzitter en zijn er met mij een aantal oud bestuurders benoemd. 
 
Erik Flaschwinkel werd gekozen en heeft later in de jaar de jeugdcommissie op zich genomen. 
Natuurlijk bedank ik mijn voorganger Donald Pranger voor al het werk wat hij heeft gedaan voor de 
vereniging. 
 
Wij proberen nu om met ze allen een goede doorstart te maken en worden sinds november op 
kantoor bijgestaan door Fatima. De leden administratie wordt nu door Sport Visserij Nederland 
gedaan waar onze (vooral oudere) leden toch wel wat moeite mee hebben en wij op kantoor ook. 
Wij zoeken naar de oorzaak waarom de inloopavonden minder bezocht worden. Hoe bereiken we 
onze leden weer. 
 
Heeft u een idee of voorstel en wil je mogelijk iets voor de vereniging betekenen kom dan op de 
donderdag avond eens langs een groot gedeelte van het bestuur is er dan. 
 
Rien Boon 
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7 Verslag Penningmeester 

 

7.1 Balans per 31 december hsv Haarlem 2018 
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7.2 Toelichting bij de balans, resultatenrekening en begrotingen 

(1) Clubgebouw 
Aanschafwaarde clubgebouw                      € 208.382 
Cumulatief afschrijving t/m 2017                             €   18.746 
Afschrijving 2018                                                     €     4.166 
Totaal afschrijving                                                                          € 22.912   
     
Boekwaarde clubhuis per 31 december 2018                          € 185.470 
 
(2) Eigendom Visrechten 
Visrechten (Markervaart) zijn evenals voorgaande jaren gewaardeerd tegen aanschafprijs voor 
een bedrag ad € 2.723.  
 
(3) Inventarissen 
- Kantoor inventaris 
In 2018 is een nieuwe pc aangeschaft voor een bedrag ad € 905.  De oude pc is vernietigd.  De 
afschrijving inventaris bedraagt voor  
2018 € 1.728,- 
   
Boekwaarde 1/1/2018 kantoorinventaris                          € 5.445 
Aanschaf 2018                                               €        905 
Afschrijving 2018                                          €     - 1.728 
 
                                                                                                                    €  - 823  
Boekwaarde kantoor inventaris per 31 december 2018                             €  4.622                      
 
-Steiger  
Conform voorgaand jaar wordt er op de aanschafprijs steigermateriaal niet afgeschreven. De 
boekwaarde bedraagt € 2.150,- 
 
-Overige inventaris  
Boekwaarde 1/1/2018 overige inventaris               € 5.300 
Aanschaf in 2018                                           €        nihil 
Afschrijving 2018                                          €     - 2.520 
 
                                                                                                                   €  -2.520 
Boekwaarde overige inventaris per 31 december 2018                             €   2.780  
 
Totaal boekwaarde ultimo 2018 bedraagt € 9.552               
 
(4) Langlopende lening 
De verstrekte lening aan de Kanovereniging Trekvogels is ultimo 2018 volledig afgelost. Het 
contract met de huurder Anja Verheijen is beëindigd en de verwachting is dat het contract huurder 
verder zal worden gecontinueerd met de Kanovereniging. 
 
(5) Overige vorderingen   
De overige vorderingen bedragen ultimo 2018 € 8.490 In dit bedrag is opgenomen de afwikkeling 
van vorderingen winkeliers over verkochte Voorlopige Bewijzen Lidmaatschap. Door de 
administratieve problemen in 2018 is er achterstand ontstaan in de financiële afwikkeling. Thans 
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zijn er gesprekken gevoerd met de betreffende winkeliers om de afwikkeling in 2019 te laten 
plaatsvinden. Het saldo wat hierop betrekking heeft bedraagt € 4.350,-  
Verwacht wordt dat de vorderingen in 2019 zullen worden afgewikkeld (betaald door winkelier).  
Daarnaast heeft de doorbelasting van de pacht huur viswater aan de Federatie  nog niet plaats 
gevonden (€ 2.900). Deze afwikkeling zal plaatsvinden in het 1e halfjaar 2019.   
 
(6) Liquide middelen 
In het licht van het spreiden van de risico’s zijn onze geldmiddelen over diverse bankrekeningen 
verspreid. Intussen is het saldo lopende ING rekeningen afgenomen met de betaling aan 
Sportvisserij Nederland (€ 77.000)  Verder zijn er geen bijzonderheden te noemen. 
 
(7) Eigen Vermogen / Exploitatie resultaat  
Dit jaar is er een positief resultaat behaald ad € 13.561.  
Dit resultaat zal worden toegevoegd aan het Eigen Vermogen.  
Belangrijke oorzaken positief resultaat zijn: 

- De veranderingen mbt het verstrekken van vissersvoer; 
- Het verminderen van de administratieve ondersteuning van kantoor.   

 
(8) Bestemmingsreserves 
- Zoals afgesproken in de ALV 2014 wordt er een bestemmingsreserve tbv de steiger 
opgebouwd. Jaarlijks wordt € 4000,- toegevoegd. Deze toevoeging wordt volledig 
door de huurders van een ligplaats opgebracht. 
Gereserveerd is ultimo 2017 € 12.000,-.  
Tlv het resultaat wordt over 2018 € 4000 toegevoegd. Hierdoor bedraagt de reserve 
ultimo 2018 € 16.000,- 
- Bestemmingsreserve water- en visstand beheer. Deze reserve is gevormd om de 
ontwikkelingen in de beroepsvisserij te volgen. Hierbij valt te denken aan uit- en afkoop van 
visrechten.  
Evenals voorgaand jaar wordt dit fonds  niet verder verhoogd dit in afwachting van door de 
Federatie te nemen stappen. 
 
(9) Vispas 
Dit betreft de voor 2019 reeds ontvangen contributie in 2018. vergunningen/sportvisaktes. Dit 
bedrag is opgebouwd uit de  
- Af te dragen heffingen Sportvisserij NL en Federatie Mid-west NL 
- De ontvangen contributie Hv Haarlem. 
 
(10) Te betalen kosten  
De te betalen kosten ultimo 2018 bedragen € 3.786,-  Dit bedrag betreft voornamelijk de 
afrekening Sportvisserij Nederland ad € 3.206 welke nota in 2019 is ontvangen en inmiddels is 
betaald.   
 
 
(11) Borgsommen steiger 
Dit zijn de van leden ontvangen borgsommen voor gebruik van een sleutel steiger ligplaats. Het 
aantal verhuurde steigerplekken is toegenomen met 3 plaatsen (specificatie nog toevoegen). 
Totaal borgsommen ultimo 2017         €  2.893 
Toename gestorte borgsommen           €     150 
Totaal borgsommen ultimo 2018         €  3.043 
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7.3 Baten, lasten en begroting hsv Haarlem 2018 
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7.4 Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2018. 

Baten  
(21 en 22) In 2018 is het ledenaantal nagenoeg gelijk aan 2017 In 2018 is de afdracht aan de 
federatie verhoogd met € 1,75 Hierdoor is het te besteden bedrag aan contributie HvHaarlem 
afgenomen tov 2017 (€ 11.900,-) .  
 
(23) Dit zijn de door de vereniging te besteden contributies (baten) voor 2018. 
 
(24) Het rentepercentage spaarrekening is dit jaar nog verder gedaald naar (0,03%). 
 
(25) Op de bar is een klein positief resultaat behaald € 328,-. In de berekening is rekening 
gehouden met de doorbelasting van de kosten/opbrengsten bestuur en commissies. 
 
(26) In 2018 zijn de laatste termijnen afgewikkeld inzake een aan de kanovereniging verstrekte 
lening. Ultimo 2018 is saldo van de lening nihil (zie balans). Daarnaast is de zaal met enige 
regelmaat verhuurd geweest   
 
(27) De post diversen bestaat uit een aantal lasten en batenrekeningen die een relatie met elkaar 
hebben. Het saldo bedraagt € 65,-  
Als bijzonderheid is te melden dat besloten is in het bestuur de machtiging beroepsvisser pacht 
visrechten over 2017 in 2018 af te boeken en in 2018 de pacht visrechten niet in rekening te 
brengen, in verband met het uitblijven van een vergunning voor de beroepsvisser voor het B-
kanaal.  
Thans wordt gekeken naar compensatie van visrechten beroepsvisser voor het niet meer vissen in 
het B-kanaal gedurende bepaalde periode van het jaar.  
 
Lasten  
(31) De afschrijving op ons clubgebouw zijn ingegaan in juli 2013.  
m.i.v. 2015 wordt er en reserve opgebouwd voor vervanging van de steiger. Jaarlijks bedraagt dit 
€ 4.000,-.  
 
(32) Er zijn in 2018 door diverse commissies activiteiten georganiseerd. De commissie water en 
visstand beheer heeft in 2018 ook een visuitzettingen gerealiseerd. De overige commissie hebben 
geen bijzondere activiteiten ontplooid tov het voorgaande jaar. Voor meer info over de 
commissies, kijk dan naar de verslagen in het jaarverslag. 
 
(33) De personeelskosten zijn gedaald. Dit wordt veroorzaakt door afname kantoorbezetting v.a. 
juni 2018. M.i.v. november 2018 is Fatima Nauta onze nieuwe kantoormedewerker.  
 
(34) De kantoorkosten zijn gestegen. Geen bijzonderheden te melden.  
 
(35) Met ingang van 2018 wordt het Visblad niet meer vanuit de vereniging gratis verstrekt. 
Daarnaast is de opzet van vissersvoer gewijzigd om kosten omlaag te krijgen. 
 
(36) De Overige kosten zijn licht gestegen. Een belangrijke component in dit saldo zijn de 
reiskosten. Met name de reiskosten zijn sterk gestegen. Veroorzaakt door een nabetaling aan de 
ex-voorzitter over 2017 en hogere reiskosten penningmeester ivm een verhuizing.  
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8 Kascontrolecommissie 
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9 Vaststellen van de contributie 2020 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2020 niet te verhogen. Het bestuur stelt voor 
de contributie opnieuw vast te stellen op € 39.75 per jaar.  
 
Besluit van de ALV om akkoord te gaan met dit voorstel. 
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10 Begroting 2020 
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10.1 Toelichting op de begroting 2020 

Voor het jaar 2020 en volgende jaren verwacht het bestuur een dalend ledenaantal (van 7000 in 
2015 naar ca 6000 in 2025), Voor de begroting 2020 gaan we uit van een ledenaantal van 6.450.   
 
Het contract met de drukker en bezorger van Vissersvoer loopt af en moet herzien worden. We 
verwachten een stijging van de kosten.   
 
Daarnaast liggen er enkele plannen op de tekentafel: 

- Vissteigers in het B-kanaal  
- Extra inspanningen mbt controle activiteiten 
- Activiteiten mbt de jeugd. 
 

Het bestuur stelt voor om de bestemmingsreserve water en visstand beheer € 5.000 te 
bestemmen voor verbetering vismogelijkheden in het B-kanaal . 
 
Het bestuur stelt voor de contributie opnieuw vast te stellen op € 39.75 per jaar.  
Cf onderstaande opbouw. 
   
Voorstel contributie 2020 € 39,75. 

10.2 Vaststellen begroting 2020 

Besluit van de ALV om akkoord te gaan met de vastgestelde begroting. 

10.3 Benoeming reserve lid kascontrolecommissie 

Het reserve lid voor de kascontrolecommissie zal worden benoemd. 
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11 Pauze 
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12 Commissieverslagen 

 
 
Onze vereniging heeft verschillende commissies die bestaan uit vrijwilligers die voor de vereniging 
taken uitvoeren. Hier volgen verslagen van deze commissies. 
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12.1 Commissie PR 

Samenstelling: Raymond van Ommeren 
 
Online is de Hengelsportvereniging Haarlem actief op Facebook, de eigen website en middels een 
nieuwsbrief. Op Facebook komen er jaarlijks meer volgers, zo zijn we de afgelopen 2 jaar 
gegroeid van 300 naar ruim 500 mensen die onze vereniging volgen. Het doel is om aan het einde 
van dit jaar over de 600 te gaan. 
 
Via de website delen we zoveel mogelijk informatie die we beschikbaar hebben. Het afgelopen 
jaar heeft dit soms langer moeten duren dan gewenst. Dit door het gebrek aan tijd, wat een direct 
gevolg is door het te kort aan vrijwilligers op dit gebied. 
De nieuwsbrief is enkele malen verzonden in 2018. Voor komend jaar willen we deze toch vaker 
versturen maar ook hiervoor zoeken wij nog mensen. 
 
De hengelsportvereniging Haarlem is afgelopen jaar het meest naar buiten getreden met de 
nieuwe opzet van het Vissersvoer. Deze is het afgelopen jaar 4 maal verschenen in een grotere 
en uitgebreidere editie dan u van voorgaande jaren van ons was gewend. 
De reacties hierop zijn zeer positief en het blad wordt goed ontvangen. Helaas heeft het vorig jaar 
ook wat problemen gekend met de tijdige en correcte levering. Gelukkig hebben we hiervan 
geleerd en is er een strakkere planning waardoor de bladen op tijd via de drukker verzonden 
kunnen worden. Helaas blijkt het nog iedere keer dat mensen hun blad niet of verkeerd 
ontvangen. Dit ligt helaas buiten onze macht, wij gebruiken de adressen die bekend op uw Vispas.  
 
Mocht u verhuisd zijn en dit niet hebben vermeld bij Sportvisserij Nederland, dan kunnen wij het 
blad niet correct verzenden. De bezorging van het blad gebeurt samen met andere folders en 
weekbladen, het komt voor dat de bezorger uw blad niet aflevert om wat voor reden dan ook. 
Onze ervaring is dat per editie 20 tot 40 bladen niet bezorgd worden door de postbezorger. Wij zijn 
hierover in gesprek met het postbedrijf. Het Visservoer wordt in 2019 opgesteld door Ronald 
Cassee die de eindredactie van mij, Raymond van Ommeren heeft overgenomen. 
 
Opsteller 
Raymond van Ommeren 
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12.2 Karper Commissie  

Samenstelling:  Raymond van Ommeren 
Erik Flaschwinkel 

 
De karper commissie heeft in samenwerking met water & visstand beheer en Sportvisserij Mid-
West Nederland in 2018, 1 spiegelkarperuitzettingen gedaan op Rijnlandsboezem noord onder 
volledige monitoring.  
 
Elke linkerflank van de projectspiegel is gefotografeerd. Dit om bij terugmeldingen van gevangen 
spiegels, te kunnen bepalen hoe onder andere de groei en trekgedrag is van deze vissen. Tevens 
zeggen deze gegevens veel over de draagkracht van het water. 
 
De monitoring wordt al bijna 20 jaar uitgevoerd door het "Spiegel Karper Project Haarlem"  in onze 
regio. Omliggende verenigingen hebben ook zo hun eigen "SKP" en onderling wordt er 
samengewerkt om zo een beter beeld te krijgen van de karper bezetting in onze wateren. Wegens 
gebrek aan vrijwilligers is de monitoring de afgelopen twee jaar achter gebleven. Sinds dit jaar is 
er weer nieuw leven geblazen in ons eigen project en zijn er nieuwe vrijwilligers gekomen die zich 
hiervoor gaan inzetten. Echter voor een goede monitoring kunnen we nog steeds extra hulp 
gebruiken bij het matchen van ingezonden foto's. 
 
Het aantal terugmeldingen in 2018 bleef beperkt. Van de 12 meldingen komen de meeste bij ons 
terecht via de coördinatoren van aangrenzende projecten zoals Amsterdam en Leiden.  
Door een goede samenwerking tussen de projecten van omliggende regio's, zijn we in staat om 
veel gevangen spiegels te "matchen". Van de 12 terugmeldingen zijn er 8 positief "gematcht" als 
projectspiegel van HVHaarlem. 
 
Wat opvalt is dat de uitzetting van 2001 nog steeds een van de meest voorkomende 
terugmeldingen is. Gevolgd door uitzetting 2005 en 2003. 
 
Voor 2019 en 2020 zijn we dus blijvend opzoek naar mensen die zich voor het Spiegel Karper 
Project willen inzetten. We zijn ook voornemens om ieder jaar een onderhoudsuitzetting te doen 
van nieuwe spiegelkarpers op onze wateren. 
 
Opsteller(s) 
Raymond van Ommeren 
Erik Flaschwinkel 
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12.3 Vliegvis en vliegbind commissie 

Samenstelling: Freek Koole ( secretaris ) 
Rinus de Lange ( instructeur ) 
Kees Adema ( instructeur ) 
Rob Buijs ( instructeur ) 
 
Leden 
Het aantal deelnemers aan de gezellige maandelijkse bind- praatavonden en aan de werp- en 
visinstructie bedraagt in wisselende samenstelling bijna dertig. 
 
Cursus 
Er is een vliegbindcursus voor beginners evenals een instructie voor gevorderden. Daarnaast is er 
de mogelijkheid om op de vrije tafel vliegen naar eigen keuze te binden. Instructeurs zijn Rinus de 
Lange voor de beginners en Kees Adema voor de gevorderden. 
De vliegbindcursus voor beginners start in september en geïnteresseerden kunnen ook tussentijds 
gaan deelnemen. Zij kunnen zich opgeven bij de Flyclub of bij HSV Haarlem. Onderdeel van de 
cursus is dat beginnende vliegvissers bepaalde vliegen leren binden en zodoende al snel de 
verschillende bindtechnieken onder de knie krijgen. 
Met behulp van deze technieken kan men daarna haast iedere vlieg binden. Te dikke vingers of te 
onhandig zijn speelt hier geen enkele rol. Haast al onze deelnemers zijn zo begonnen. 
Van elke te binden kunstvlieg wordt vooraf een duidelijk bindpatroon naar de leden gemaild waarin 
het maken van de betreffende kunstvlieg stap voor stap wordt behandeld, zodat men al van te 
voren weet welke materialen nodig zijn. De materialen voor de beginners worden door de Flyclub 
beschikbaar gesteld. Voor de meer ervaren vliegbinders worden speciale bindpatronen behandeld 
voor bijvoorbeeld forel in forelvijvers, voor snoek, zeebaars, wilde forel enz. Op de bindavond in 
december is het bouwen van een “kerstvlieg” al een aantal jaren een leuke activiteit, waarbij zowel 
beginners als gevorderden kans maken op de beschikbaar gestelde waardebon. 
Eén of twee avonden worden besteed aan de montage van vliegenlijn, backing, leaders en wordt 
er werp- en visinstructie aan het water gegeven. 
In het verleden heeft een aantal leden hun eigen vlieghengel gebouwd. Ons ervaren lid Rob Buijs 
gaf hiervoor de instructie. Na een aantal avonden was er een verbluffend resultaat: tien prachtige 
vliegenhengels in verschillende lijnklassen met trotse eigenaars. 
 
Vis trips 
Net als andere jaren organiseert de Flyclub weer een aantal vis trips naar Duitsland, waar de 
vereniging een mooie rivier gevonden heeft met een prima bestand aan forel, vlagzalm en barbeel. 
Daar leren de leden elkaar beter kennen, wat er weer voor zorgt, dat de maandelijkse Flyclub 
avonden ook een trefpunt van bevriende vliegvissers worden waar onder het genot van een 
drankje de laatste nieuwtjes uitgewisseld worden. 
En ook dit jaar bezoeken we weer de wateren van hoofddorp om daar met de vlieg op voorn te 
vissen en staan er ook dagtrips naar forellenvijvers en het vissen met de streamer op de planning. 
 
Info 
Meer informatie vindt u op onze website: www.hvhaarlem.nl onder de rubriek vliegvissen. 
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs op onze clubavonden die op de voorlaatste 
donderdag van iedere maand gedurende september t/m mei in ons nieuwe clubgebouw worden 
gehouden. 
 
Opsteller 
Kees Adema 
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12.4 Wedstrijd commissie 

Zomeravond competitie 2018. 
 
Samenstelling:  Herman Lamfers 

Jurgen Golstein 
 
Om te beginnen het weer was al onze wedstrijdavonden prima. Ook de vangsten zijn goed te 
noemen.  
Net als ieder jaar is de loting in de Koperen Hemel te Vijfhuizen. 
Er melden zich 16 deelnemers aan voor de competitie. Hieronder bevindt zich dit jaar ook weer 
een dame. Anouk staat haar “mannetje”en weet menig kilo ter weging aan te brengen.  
Al de wedstrijden worden gevist in de Ringvaart op het traject bij Lijnden.  
 
Ook dit jaar is het mogelijk om een gastvisser mee te laten vissen als men zelf twee wedstrijden 
niet kan meedoen bv door het afwezig zijn i.v.m. een vakantie. 
Dan is de eerste niet geviste wedstrijd de aftrek wedstrijd en de tweede wedstrijd telt dan wel mee 
voor het eindklassement. 
 
Een van deze gastvissers is Frank v d Schaft, de huidige wereld kampioen feeder vissen. Hij vist 
een wedstrijd mee voor zijn vader die op vakantie is. 
Toch leuk om zo’n visser ook een keer aan de waterkant te hebben en te zien vissen. 
De competitie bestaat uit 6 wedstrijden waarvan de 5 beste meetellen voor de einduitslag. Er word 
gevist in twee vakken. 
Na de laatste wedstrijd is de prijs uitreiking zoals gewoonlijk  in de Koperen Hemel. De  HvH zorgt 
voor een drankje en de bar van de Koperen Hemel levert een bittergarnituur. 
 
Einduitslag zomeravondcompetitie: 
Op de 1e plaats eindigt Peter Bos met 9 punten  en  49540 gram 
Op de 2e  plaats eindigt Peter Koopman met 11 punten en  47370 gram 
En de  3e  plaats is voor Sipke Golstein met  12 punten en  45360 gram  
 
Ook waren er weer de befaamde Poedel-prijzen in de vorm van een tas gevuld met lekkernijen 
met zorg samengesteld door Nel Lamfers. Deze prijzen gaan naar die visser die op een avond het 
minst aan vis ter weging aanbiedt.  
De competitie is ook dit jaar een zeer geslaagd evenement. 
 
Open inschrijvingswedstrijden: 
 
In 2018 worden er weer diverse wedstrijden georganiseerd, waarbij de inschrijving ook openstaat 
voor niet-clubleden. Een van deze wedstrijden is de Koppel: Feeder /   Match- of vaste stok 
wedstrijd. De animo om aan deze wedstrijd deel te nemen is groot. De vangsten vallen ook dit jaar 
voor de vaste stokvissers erg tegen. Inmiddels is besloten de hengelkeuze vrij te laten in 2019.  
 
De wedstrijdcommissie Hv Haarlem 
 
Opstellers 
Jurgen Golstein / Herman Lamfers. 
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12.5 Roofvisafdeling 

Samenstelling:  Kees Adema  
Rien Boon 
Freek Koole 

 
De roofvisafdeling is in 2015 opgericht en telt 32 leden. 
Het afgelopen roofvis seizoen zijn er 4 wedstrijden gehouden. 
Het parkoers is geheel vrij, vissen kan in alle wateren die men mag bevissen met  de VISpas. Ook 
hoe je wilt vissen is geheel vrij, vanaf de kant of met een boot. In verband met de veiligheid en 
controle wordt er in koppels van minimaal twee personen gevist. Alle roofvis telt boven de 
wettelijke maat. 
 
Uiterlijk om 13.00 uur moet de lijst met vangst gegevens ingeleverd zijn bij de wedstrijdleiding. 
Per wedstrijd zijn er voor de eerste 3 met het hoogst aantal centimeters gevangen vis leuke prijzen 
te winnen. Na de laatste wedstrijd zijn er ook prijzen voor de winnaars over de totaal geviste 
wedstrijden.  
 
De winnaars van het afgelopen seizoen waren: 
 

Lengte gevangen 
vis in cm

Lengte gevangen 
vis in cm

Lengte gevangen 
vis in cm

Lengte gevangen 
vis in cm

Lengte gevangen 
vis in cm

Naam Sept Aantal 
punten sept.

Nov. Aantal 
punten nov.

Nov. Aantal 
punten nov.2

Jan Aantal 
punten jan.

Febr. Aantal 
punten febr.

Totaal 
aantal 

punten
Pike molenaar 74 2 0 5 0 4 241 1 12
Rob Buis 0 4 0 5 0 4 222 2 15
Rinus Weltevrede 0 4 0 5 84 1 97 6 16
Kees Adema 0 4 0 5 81 2 104 5 16
Peter v Veldhuizen 0 4 80 4 0 4 129 4 16
Michiel Dammers 0 4 0 5 0 4 199 3 16
Paul Goedvolk 0 4 315 1 0 4 0 8 17
Peter v Osch 0 4 158 2 0 4 62 7 17
Marianne v Velthuizen 137 1 0 5 0 4 0 8 18
Johan Walsmit 0 4 133 3 0 4 0 8 19
Freek Koole 0 4 0 5 45 3 0 8 20
Herman Wisse 64 3 0 5 0 4 0 8 20
Frans Teeuwen 0 4 0 5 0 4 62 7 20
Minic Hirs 0 4 0 5 0 4 0 8 21
Kamiel Zorgman 0 4 0 5 0 4 0 8 21
Chris Lether 0 4 0 5 0 4 0 8 21
Rob Zwart 0 4 0 5 0 4 0 8 21
Jeroen 0 4 0 5 0 4 0 8 21
Chrisjan v Delft 0 4 0 5 0 4 0 8 21
Martijn v Osch 0 4 0 5 0 4 0 8 21

Hvh roofviswedstrijd uitslagen 2018 / 2019

 
 
In samenwerking met Hengelsportvereniging Haarlem worden door Paul Goedvolk de inmiddels 
traditionele Roofvis Boot Wedstrijden georganiseerd met als hoogtepunt in oktober de “snert” wedstrijd. 
Het Parcours is Mooie Nel en Spaarne.   

Er worden ieder jaar 4 wedstrijden gehouden waarbij gezelligheid en uitwisseling van stekken/aas 
voorop staan en er zijn per wedstrijden zijn 4 prijzen te winnen. Er wordt gevist op alle roofvissen die 
per cm 1 punt opleveren, de eerste prijs is voor de meeste centimeters enz. (per visser worden slechts 
6 baarzen gehonoreerd). Grootste vis van de dag krijgt ook een prijs. Bij de laatste wedstrijd worden 
ook de nummers 1, 2 en 3 over de 4 wedstrijden gehuldigd.    
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Uitslag 2018:        

1.Erwin Jansen-Hendriks   

2. Frans Broes   

3. Paul Goedvolk        

Grootste roofvis: snoek 110cm - Erwin Jansen Hendriks 

Het seizoen is afgesloten met een gezellige nazit met een hapje en een drankje. 
 
Info: 
 
Meer informatie vindt u op onze website: www.hvhaarlem.nl onder de rubriek Roofvissen. 
Nieuwsgierig geworden? Wil je een keer meedoen, meld je dan aan bij info@hvhaarlem.nl of 
neem contact op met een van de organisatoren. 
 
Opsteller 
Kees Adema 
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12.6 Water- en Visstand Beheer Commissie  

 
Samenstelling: 
Paul Goedvolk 
Rien Boon 
 
Het in de natuur zijn, de rust en de stilte - vooral ‘s ochtends vroeg - maar toch ook de 
mogelijkheid tot vangen van vis is vaak een drijfveer voor vele sportvissers om naar de waterkant 
te gaan. Maar dan moet er wel vis aanwezig zijn. . . . . .  

Hengelsport vereniging Haarlem streeft naar een gezonde, natuurlijke en voor de sportvissers 
aantrekkelijke visstand. Dit wordt bereikt onder andere door proefvissen, elektrisch of met een 
zegen om het visbestand te monitoren, visuitzettingen, het registreren van tijdens wedstrijden 
gevangen vis, het nemen van watermonsters en optreden bij dreigende vissterfte. 

Zo is bijvoorbeeld gebleken dat de snoekbaarsstand op de Mooie Nel in de laatste jaren sterk 
achteruit is gegaan. Mogelijke oorzaken zijn daar bij overbevissing, stroperijen maar ook door het 
ontbreken van fosfaten in het water steeds minder alg vorming waardoor het water steeds 
helderder wordt wat goed is voor de snoek en de baars maar minder voor snoekbaars. Dit 
betekent ook  dat er minder voedsel is voor de net uitgekomen kleine visjes beschikbaar is.                                            
Opvallend was dat de klassen tussen de 40 en de 60 cm nauwelijks meer worden gevangen, 
zeker als men dat vergelijkt met bijvoorbeeld 5 jaar geleden, terwijl -gelukkig -in het najaar in 
binnenstad, Spaarne en Mooie Nel opvallend veel kleine snoekbaars ( 10 tot 20 cm) werd 
gevangen.  

Ook toegenomen predatie zal hierbij een rol spelen.                                                                                                     
Bijvoorbeeld door de rode Noord-Amerikaans rivierkreeft die in enorme aantallen in ons water (en 
in heel Nederland)wordt aangetroffen. (Inmiddels al 9 uitheemse zoetwaterkreeftjes in Nederland 
gevonden!), en de Japanse Wolhandkrab die in cyclussen van 7 jaar ons water teistert. Al deze 
soorten zijn gekende kuit-eters. 

Karper en witvis lijken het goed te doen.   

Echter, één van de belangrijkste controleurs van ons viswater bent u zelf: u bent onze ogen 
langs de waterkant:                                                                                                                                                                                        
Ziet u iets raars, bijvoorbeeld een bootje dat netten uitzet, stropende “sportvissers” die iedere 
snoekbaars die ze vangen meennemen, naar adem happende vissen aan de oppervlakte van het 
water, meldt het alstublieft direct aan de federatie Mid West Nederland tel 0251 3188 82. Buiten 
kantooruren bel je met het landelijke meldpunt visstroperij 0900 0388. 
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In 2018 zijn door de karper commissie weer spiegelkarpers uitgezet. 

Ook kregen we een 19 grote paairijpe snoekbaarzen aangeboden die we gekocht en uitgezet 
hebben. 

Op 20 december is door Sportvisserij Nederland een visstand onderzoek gedaan in het 
Reinaldapark. 

 

Er wordt ook gekeken of deze vijver geschikt gemaakt kan worde voor de zo genaamde 
kruiskarpertjes.Dit zijn vissen die beter aalscholver bestand zijn door hun lichaamsbouw, niet te 
groot worden zodat ze met een vaste hengel met elastiek gevangen kunnen worden. 

 
Opsteller 
Rien Boon 
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12.7 Zeevis commissie 

Samenstelling:  Peter van Osch 
  Frits Brugmans 
 
De zeeviscommissie telt nog steeds een twintig-tal leden. Helaas door de communicatie met het 
vorig bestuur en de bestuurs-wissel, tijdens het jaar 2018 van het bestuur, zijn er in 2018 geen 
activiteiten georganiseerd. We hopen aankomend jaar weer wat activiteiten te gaan/kunnen 
organiseren/oppakken. 
 
Opsteller 
Peter van Osch 
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12.8 Jeugdcommissie 

 
 
 
Samenstelling:  
Kamiel Zorgman 
Rien Boon 
 
Ook het vissen met de jeugd heeft afgelopen jaar op een laag pitje gestaan. Menno Sjoordema en 
Erik Flaschwinkel  hebben weer met de kinderen in Spaarndam een dagje gevist. Ook is er door 
de federatie weer een beroep op ons gedaan om op scholen vislessen te verzorgen. 
 
Wij hebben voor 8 scholen totaal 11 keer met een klas aan de waterkant gestaan in Hoofddorp, 
Hillegom, Nw Vennep. Kamiel Zorgman onze VISmeester heeft op twee scholen de theorie lessen 
gedaan en met onderstaande helpers de praktijk verzorgt. De andere lessen zijn gegeven door 
vismeesters van de federatie. 
 
Langs deze weg bedanken wij de heren : Rein Kiffen, Minic Hirs, Rinus Weltevreden, Rinus de 
Lange, André van Santen, Henk Schuit, Richard Soutendijk, Jurgen Golstein, Ted Dekker en Ik 
zelf. 
 
Totaal hebben we met 220 kinderen gevist waarvan bij 2 scholen 2 groepen op één dag, dit is ons 
niet bevallen en doen we niet meer. 
 
Mark van Veen is dit seizoen bij ons gekomen met het verzoek of wij enkele jongere die extra 
begeleiding nodig hebben te helpen. Hij vist met dit groepje op roofvis en gaat in 2019 aan de  
Streetfishing competitie meedoen. 
 
 
Opsteller 
Rien Boon 
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12.9 Controle commissie 

 
Samenstelling:                                                                                                                                                             
Paul Goedvolk                                                                                                                                                              
Ted Dekker                                                                                                                                                                           
Paul Broekman 

Helaas is in 2018 de controle commissie door het uittreden van een enige controleurs minder 
effectief geworden dan voorgaande jaren. 

Om te voorkomen dat er door “sportvissers” clandestien in onze wateren wordt gevist zonder dat 
ze is de regels  kennen en vissoorten meenemen die beschermd zijn of slechts beperkt mogen 
worden meegenomen is het noodzakelijk dat de vereniging controleurs heeft die sportvissers -
indien nodig -voorlichten wat de regels zijn en waarom ze een VISpas moeten hebben.  

Echter controleurs zijn de ambassadeurs van onze vereniging, ze moeten niet ”agentje spelen” 
maar uitleggen waarom de regels en VISpas noodzakelijk zijn. Vaak weet een overtreder niet eens 
welke papieren nodig zijn.   Door het hem kalm uit te leggen en hem te vertellen hoe en waar hij 
de VISpas kan krijgen werkt meestal prima.    Lukt dat niet, helaas is niet iedereen voor rede 
vatbaar, dan wordt niet een confrontatie aangegaan en maar wordt (niet waar overtreder bij is) de 
politie of een Boa gebeld. 

Veel controleurs worden, vooral als ze al een tijdje bezig zijn, als vrienden begroet en maken een 
praatje met de sportvissers die worden gecontroleerd en veel sportvissers vinden het juist prima 
dat er goed wordt gecontroleerd en dat overtreders worden voorgelicht. 

Vrijwilliger zijn is meestal leuk werk, je komt in contact met andere sportvissers, je krijgt een gratis 
opleiding en na het slagen kleding waardoor je ook herkenbaar bent als controleur. Als vrijwilliger 
krijg je een prima kilometer vergoeding en kun je voor een groot deel zelf bepalen waar en 
wanneer je gaat controleren. 

Wat voor jou?                                                                                                                             
Meld je dan aan bij hengelsportvereniging Haarlem de controle commissie neemt dan contact met je 
op, het kan ook per email info@hvhaarlem.nl. 
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13 Verkiezingen 

Raymond van Ommeren is statutair aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. Jurgen 
Golstein is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar voor 1ste penningmeester. 
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14 Rondvraag 

De geïnventariseerde vragen zullen worden beantwoord waarna de vergadering zal worden 
gesloten. 
 

 
 
 
 

14.1 Sluiting 

 
 

 
 
 


