
Notulen ALV 2017  HSV De Voorn woensdag  8  Februari 2017                          

in restaurant De Viersprong te Nieuwleusen. 

Voltallig bestuur aanwezig, totaal 28 leden, inclusief  de ereleden W. Westerholt en D.Schat. 

Afwezig met kennisgeving: M.Klein ,sponsor van de roofviscompetitie. 

1.De voorzitter G.Lubbers opende de vergadering met een welkom aan allen en stond in zijn 

rede even stil bij de leden die in voorbije jaar zijn overleden, hij memoreerde wat er globaal in 

2016 zoal het gespeeld bij de HSV en ook de plannen voor 2017 werden zichtbaar. Hierbij 

hoorde natuurlijk het 80 jarig bestaan van de HSV, waarover later meer bekend zal worden 

gemaakt. 

2 +3. Hierna kreeg secretaris M. Blok  het woord met de notulen van de vorige ALV en het 

Jaarverslag 2016.Deze werden zonder op of aanmerkingen aangenomen. 

4+5+6. Het jaarverslag van penningmeester D.Schat v werd toegelicht en de kascommissie gaf,  

bij monde van dhr.H.Schuurman, hun goedkeuring aan de penningmeester.  Het kascommissie 

lid H.Witvos werd bedankt voor zijn werk en het nieuwe kascommissie lid werd gevonden in 

dhr. B. Prins. 

7. Penningmeester  D.Schat stelde voor om de contributie voor 2018 te verhogen met  € 1,00 

daar er vergoedingskosten door Sportvisserij-Nederland zijn geschrapt,  de vergadering ging 

hiermee accoord.          

8. Bij de medelingen en ingekomen stukken deelde de secretaris mee dat het is toegestaan om 

in de Hulsterplassen met 3 hengels te vissen, mits men in bezit is van de landelijke derde 

hengelvergunning . Bij de witviswedstrijden senioren blijven de slagersbonnen voor de eerste 

drie eindigende vissers en de vierde wordt verloot onder de overige deelnemers.  De Notulen 

van de ALV  en  het Jaarverslag zullen niet meer mondeling  door de secretaris worden bekend 

gemaakt,  echter  wel geplaatst worden op de website van HSV de Voorn ca. 2 weken voor de 

ALV , ze kunnen dan door de leden gelezen worden en eventuele aanvullingen/fouten  op de 

ALV meedelen ter correctie. Ook de mogelijkheid van het kunnen tonen van de viswaterlijst via 

een App op de smartphone is nu rechtsgeldig in combinatie met de Vispas.De hengelaar kan 

dan via Visplanner aantonen dat hij gerechtigd is om in dat water te vissen. 

9. Bij de bestuursverkiezing waren dhr. G.Lubbers en dhr. D.Schat afredend en herkiesbaar, 

daar er geen tegenkandidaten zijn aangemeld zijn alle  ze twee weer herkozen voor een periode  

met de aantekening dat dhr. D.Schat het penningmeesterschap eind  2017 zal overdragen aan            

dhr. J.W. v.d. Veen ( huidige 2e penningmeester), Dhr. R. Danhuis (voorz.karpercommissie) 

stemt er mee in dat hij in het najaar 2017 plaats zal nemen als bestuurslid.  

10. De wedstrijd commissie zal weer bestaan uit Bestuursleden en aangevuld worden met 

enkele leden. 

11. Wedstrijddeelname senioren blijft €3,00 per wedstrijd, deelname  jeugdwedstrijden is nihil. 

12. Hulsterplaskampioenschap wordt gevist op   zaterdag 20 mei 2017 van 06.00-09.00 uur. 

13. Seriewedstrijden  witvis senioren 2017 : zaterdag 22 april, woensdag 3 mei, zaterdag 13  

mei, woensdag 7 juni, zaterdag 24 juni, woensdag 5 juli, zaterdag 22 juli, woensdag2 augustus. 



14. Roofviscompetitie 2017. (allen van 13.30 – 17.00 uur)  zaterdag 23 september,                    

zaterdag 7 oktober, zaterdag 21 oktober , zaterdag 4 november, zaterdag 18 november , 

zaterdag 2 december. 

15. Jeugdwitviscompetitie 2017 (op woensdagen van 18:45- 20:30 uur) : 10 mei, 31 mei, 14 juni,   

21 juni, 28 juni, 12 juli, 19 juli, 13 september. (20 september is reservedatum). 

16. Voor de wedstrijden van Sport Visserij Oost-Nederland zie hun website. 

17. Blijft voor leden mogelijk om het Visblad maandelijks op te halen bij de penningmeester. 

18 + 19 + 20 + 21 + 22: De Kampioens wisselbekers 2016 werden uitgereikt aan:  Witvis: 

dhr.P.van Oosten 286 pnt en 3 kilo en 481 gram.  Hulsterplas: dhr. S.Schat  6 kilo en 828 

gram.  Roofvis: dhr.M.Blok  465 cm.  Grootste Roofvis:  dhr. M.Blok 87 cm. 

23. De volgende Algem.Leden Vergadering is op woensdag 7 februari 2018. 

24 + 25.  Dhr.B. Prins met  de vraag of de HSV ook meedeed aan de Raboclubaktie, Anw.Nee 

misschien volgend jaar (2018). Dhr.B.Brouwer  : Of het bekend is dat er veel rivierkreeften zijn 

in met name de HP2 want ze vreten bij doodaas vissen de vis eraf. Is bekend bij bestuur maar 

kunnen hier niets aan doen want de kreeft is beschermd. Dhr. B. Vos geeft aan dat je ze vangen 

kunt met een fuik. Dit nagevraagd maar dat is volkomen illegaal en strafbaar  volgens  de Flora 

en Faunawet. Wederom dhr.B.Brouwer: wil nachtvissen in de HP2 in eigen tuin, kan hij 

hiervoor een vergunning krijgen? Niet van de HSV, volgens contract met Gem.Dalfsen niet 

toegestaan ( is moeilijk te controleren) , alleen toegestaan op de toegewezen plekken.( is goed 

te controleren). 

26. Na de pauze werden er nog een tiental ronden bingo gespeeld onder leiding van                    

J. W. v.d. Veen en M. Blok ,waarna de voorzitter een ieder bedankte en een wel thuis wenste. 

Opgetekend, 11 februari 2017. 

Gelezen en getekend: Woensdag 7 februari 2018. 

 

Voorzitter: G.W.Lubbers :…………………………………………………… 

 

Secretaris: M. Blok            …………………………………………………. 

 


