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Notulen algemene ledenvergadering HSV Lemmer e.o. op donderdag 21 april 2016 in 
“Us Haven. Aanwezig: 13 leden (inclusief bestuur). 
 
Afwezig met kennisgeving: dhr. J. v.d. Werf, dhr. K. Wijnja, dhr. H.J.L. v.d. Akker,     
                                               dhr. P. Gros. 
 
Opening 
Klokslag acht uur opent de secretaris, die de wegens ziekte afwezige voorzitter vervangt, de 
vergadering. De “harde” kern van onze vereniging wordt van harte welkom geheten, maar in 
het bijzonder ons erelid Piet van Foeken die na een periode van ziekte gelukkig weer aan de 
beterende hand is. 
Alvorens verder te gaan wordt een ogenblik stilte in acht genomen voor de leden die onze 
vereniging in het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
Vooruitlopend op punt 6 van de agenda meldt de secretaris dat in goed onderling overleg is 
besloten dat de secretaris het voorzitterschap op zich zal nemen en Jan zich o.a. bezig zal 
houden met het jeugdwerk e.d. Dit betekent verder dat het bestuur op zoek moet naar een 
“nieuwe” secretaris en verdere aanvulling van het bestuur. 
De heer Westerink vraagt wie uitgenodigd zijn voor de vergadering. De secretaris antwoordt 
dat de leden woonachtig in Lemmer de agenda in het Visblad van april hebben ontvangen en 
leden buiten Lemmer schriftelijk zijn uitgenodigd.  
In zijn openingswoord doet de secretaris kort verslag van een aantal bezochte bijeenkomsten 
in de afgelopen maanden. Op een regiobijeenkomst konden de aanwezige verenigingen 
meepraten en denken over het nieuw te schrijven beleidsplan 2016-2020 van Sportvisserij 
Fryslân. Recentelijk was er op het kantoor van Sportvisserij Fryslân in grou een bijeenkomst 
van de 4 hengelsportverenigingen uit de gemeente de Fryske Marren, met als doel te komen 
tot een verbeterde samenwerking onderling en het gezamenlijk zaken aangaande de 
hengelsport op de agenda bij de gemeente te krijgen. Persoonlijk is de secretaris van mening, 
dat gezien de problemen bij de verenigingen met de bezetting van het kader, een fusie van de 
vier verenigingen misschien wel de beste optie is. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen 
De secretaris meldt allereerst dat een viertal leden zich hebben afgemeld voor de vergadering. 
Hij meldt verder dat de ingekomen stukken tegenwoordig vooral per mail binnenkomen. Deze 
bestaan voornamelijk uit: uitnodigingen en verslagen van vergaderingen, reclame e.d. 
Over de ingekomen stukken zijn verder geen vragen. 
 
Notulen ALV 2015 en Jaarverslag 2015 
De secretaris heeft weer de nodige tijd gestoken in het op papier zetten van het Jaarverslag 
2015 en de notulen van de ALV van 23 april 2015. De aanwezige leden welke deze verslagen 
nog niet via onze website hebben doorgelezen krijgen hiervoor alsnog de gelegenheid.  
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Aangezien hiervoor geen belangstelling is en er verder geen op- of aanmerkingen zijn worden 
de notulen goedgekeurd. De secretaris moet zich deze keer zelf bedanken voor het op papier 
zetten van beide verslagen. 
 
Financieel verslag 
Over de financiën kan de penningmeester kort zijn. We zijn een gezonde vereniging en 
hebben het boekjaar 2015 opnieuw met een batig saldo af kunnen sluiten. In het door de 
penningmeester uitgedeelde financieel verslag kunnen de leden zelf kennis nemen van de 
cijfers. De verkoop van Vispassen via Pet’s Place en het nog steeds stijgende aantal verkocht 
weekvergunningen, hetgeen af te lezen is uit een door de penningmeester uitgedeelde 
staafgrafiek, zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het batig saldo. Het biedt 
onze vereniging eveneens de gelegenheid de contributie op het huidige lage niveau te houden 
en als extra onze “vaste” leden in lemmer maandelijks gratis het Visblad aan te bieden. 
De gunstige cijfers doen de penningmeester eveneens besluiten om naast de gratis koffie en 
thee de aanwezige leden namens het bestuur drie consumpties aan te bieden.  
Aangezien er vanuit de vergadering verder geen vragen zijn over het financieel verslag 
bedankt de secretaris de penningmeester voor het uitstekende beheer van de financiën van 
onze vereniging hetgeen wordt bevestig met een applaus van de aanwezige leden. 
 
Verslag kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit de heren R. Gaal en J. Akkerman, zijn op bezoek geweest bij 
de penningmeester voor het controleren van de cijfers over het boekjaar 2015. Namens de 
kascommissie verklaart de heer Gaal dat de financiën van onze vereniging in betrouwbare 
handen zijn en er geen op- of aanmerkingen zijn over de cijfers van 2015. 
De secreatris bedankt beide heren voor hun medewerking aan de controle en de heer 
Akkerman, welke na 2 jaar de kascommissie verlaat, voor zijn bewezen diensten. Zijn plaats 
wordt de komende 2 jaar ingenomen door de huidige reserve de  heer Egbert Visser. 
Aangezien de meeste van de aanwezige leden inmiddels een of meerdere keren zitting hebben 
genomen in de kascommissie kost het enige moeite een nieuwe reserve aan te stellen. 
Gelukkig is P. van Foeken bereid dit op zich te nemen. 
Met het verslag van de kascommissie kan het bestuur over het boekjaar 2015 decharge 
worden verleend. 
 
Na een korte (rook)pauze wordt de vergadering voortgezet met punt 6 van de agenda. 
 
Bestuursverkiezing 
Zoals de secretaris in zijn openingswoord al heeft aangegeven heeft het bestuur in goed 
overleg besloten te taakverdeling van het bestuur te wijzigen. Gelukkig heeft Jan zich voor de 
komende 3 jaar wel herkiesbaar gesteld waarbij hij zich voornamelijk gaat bezighouden met: 
jeugdzaken in zijn functie als vismeester, begeleiding viswedstrijden, contacten met scholen 
e.d. 
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en/of bezwaren en gaan derhalve akkoord met ons 
genomen besluit. 
 
Aanpassing regels snoekbaarsvissen 
Op verzoek van HSV Leeuwarden werden een aantal bijeenkomsten georganiseerd om van 
gedachten te wissel over een drietal maatregelen om een goede snoekbaarsstand in onze 
Friese wateren te behouden en te bevorderen. 
Belangrijkste argument voor het nemen van deze maatregelen is dat op basis van het meest 
recente monitoringsrapport ‘Visstandopname Friese wateren 2015’ blijkt dat op 8 van de 11 
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wateren een aanzienlijke verslechtering van de snoekbaarsstand is opgetreden. Op sommige 
wateren tot zelfs bijna 70%! Om de voorstellen te kunnen agenderen op de ALV van 
Sportvisserij Fryslân heeft HSV Leeuwarden ons gevraagd om met ten minste nog 4 andere 
HSV’en een of beide voorstellen te ondersteunen. 
Het betreft de volgende voorstellen: 

- er wordt een slotmaat ingesteld voor snoekbaars van 70 cm ( voorstel voorziet in een 
meeneemverbod voor sport- en beroepsvissers van snoekbaars boven 70 cm) 

- er geldt een meeneemverbod voor snoekbaars in de maand maart (meeneemverbod 
voor sport- en beroepsvissers van gevangen snoekbaars in maart, vissen op snoekbaars 
in maart wordt niet verboden, beroep dient de als bijvangst gevangen snoekbaars in de 
maand maart terug te zetten). 

Een derde voorstel om in het vervolg 1 i.p.v. 2 snoekbaarzen mee te nemen voor eigen 
consumptie is komen te vervallen. 
Beide voorstellen worden door de aanwezige leden van onze vereniging met unanieme 
stemmen ondersteund. 
De heer Westerink merkt nog wel op dat dergelijke maatregelen gericht zijn op 
symptoombestrijding en niet op de aanpak van de oorzaken zoals het steeds schoner water. 
Henk Klos merkt op dat er in het verleden al eens is voorgesteld om het snoekbaarsvissen in 
de maand maart te verbieden. 
De secretaris voegt hier nog aan toe dat hij kort voor de vergadering is gebeld door de heer 
Landman die zich zorgen maakt over het wegvangen van paairijpe snoekbaars in de eerste 
weken na de opening van het seizoen, hetgeen hij wonend aan het water jaarlijks waarneemt. 
Dit probleem komt overeen met het wegvangen van snoekbaars in de maand maart. Hij vraagt 
dit ook onder de aandacht te brengen bij Sportvisserij Fryslân. 
 
Steiger/nieuwe brug 
De nieuwe brug over het stroomkanaal is voor 90% gerealiseerd. De secretaris heeft 
vernomen dat de steiger mogelijk in de eerste week van mei teruggebracht wordt naar zijn 
“oude” ligplaats. Bij de eerdere verplaatsing heeft de aannemer aangegeven dat het verstandig 
zou zijn de huidige ankerkettingen te vervangen. Mocht dit niet voor rekening van de 
brugbouwers komen dan nemen wij dit zelf voor onze rekening. 
Uit de vergadering komt de opmerking dat er op de oude ligplaats van onze steiger door de 
heer Schokker een trailerhelling wordt aangelegd. Aangezien dit bij het bestuur niet bekend is 
zal er navraag worden gedaan. 
De secretaris vraag wel de aandacht voor het toenemende aantal lege plaatsen in de afgelopen 
2 jaar met als mogelijke oorzaken: diefstal, vernielingen vergrijzing, teruglopende vangsten. 
Ondanks de lege plaatsen houden we vast aan de regels voor een plek aan de steiger en zal 
niet beschikbaar komen voor recreatie voor zover dit is te controleren! 
 
WVTKK (Wat verder ter tafel komt) 
In februari jl. organiseerde Sportvisserij Fryslân onder de naam ‘Lit dy hearre’ een 
inloopavond voor alle Friese sportvissers met als gastspreker de o.a. van Vis-tv bekende 
Marco Kraal. Aan de hand van een tiental stellingen konden de ca. 80 aanwezigen met behulp 
van een rode of geel kaart aangeven wat zij van de stellingen vonden. De uitkomst van deze 
enquéte, voor zover nog niet genoemd, zullen als eventuele aandachtpunten worden 
opgenomen in het beleidsplan 2016-2020. 
De secretaris neemt de stellingen en de bijbehorende uitkomsten door met de aanwezige 
leden. 
Bij een van de stellingen merkt de heer Westerink op dat de tegenstanders van het sportvissen 
zich o.a. via de politiek en media steeds meer profileren in onze maatschappij. Hij constateert 
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dat Sportvisserij Nederland probeert een duidelijk tegengeluid te laten horen maar hij is van 
mening dat hier ook op regionaal en lokaal aandacht aan moet worden besteed. 
 
Rondvraag 
Jan Scheffer vraagt om bevestiging dat hij het komende seizoen, als ze nog zijn te vangen, 2 
snoekbaarzen mee mag nemen voor eigen consumptie. 
Henk Klos vraagt toestemming om zijn visboot i.v.m. de werkzaamheden aan de sloot bij 
hotel Iselmar tijdelijk af te meren aan onze steiger. Het bestuur heeft geen bezwaar. 
Henk Klos vraagt of de borden op de brug welke aangeven dat het achter de brug verboden is 
voor pleziervaart terug worden geplaatst. Hier wordt naar geïnformeerd. 
De heer Westerink heeft een twintigtal vissers waargenomen aan de Bosruiter, hetgeen 
volgens de voorwaarden van onze verenigingsvergunning niet is toegestaan. De secretaris 
vraag hem bij een nieuwe constatering contact met hem op te nemen. 
 
Sluiting 
Om 21.50 uur luit de secretaris de vergadering, bedankt de aanwezige leden voor hun komst 
en inbreng, wenst allen alvast veel visplezier in het komende jaar, maar vooral eren goede 
gezondheid. 
 
Opgemaakt, Lemmer 26 april 2016, 
namens het bestuur HSV Lemmer e.o.), 
in deze, 
 
 
 
H.N. Soeten (secretaris HSV Lemmer e.o) 
 
 
 
 
 


