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Notulen algemene ledenvergadering HSV Lemmer e.o. op donderdag 6 april 2017 in “Us 
Haven. Aanwezig: 13 leden (inclusief bestuur). 
 
Afwezig met kennisgeving: dhr. K. Wijnja, dhr. H.J.L. v.d. Akker. 
 
Opening 
Klokslag acht uur heet de voorzitter de inmiddels vaste bezoekers van onze ledenvergadering 
van harte welkom en opent de vergadering. Er wordt allereerst stilgestaan bij het overlijden 
van ons erelid en oud-voorzitter Piet van Foeken, waarna er voor hem en de andere leden die 
ons het afgelopen jaar zijn ontvallen een minuut stilte in acht genomen. 
De voorzitter vervolgt zijn openingswoord met een terugblik op het afgelopen jaar. De 
gesprekken tussen de 4 hengelsportverenigingen in de gemeente de Fryske Marren o.l.v. 
sportvisserij Fryslân zijn inmiddels afgerond. Via een tweetal powerpointpresentaties zijn een 
aantal beleidsmedewerkers en dorpscoördinatoren van de gemeente op de hoogte gebracht van 
de organisatie rondom de sportvisserij en het reilen en zeilen binnen de hengelsport- 
verenigingen. De dames en heren waren hiervan duidelijk onder de indruk. 
Een onderdeel van de bijeenkomsten was o.a. het in kaart brengen van alle wateren binnen de 
gemeente, hetgeen door het vele werk wat hieraan is verbonden niet geheel uit de verf is 
gekomen. 
Naast deze bijeenkomsten waren er het afgelopen jaar ook weer de zgn. regiobijeenkomsten 
voor de verenigingen uit het westen en zuidwesten van onze provincie, waar zij de 
gelegenheid krijgen om mede het beleid van sportvisserij Fryslân te bepalen. 
De jeugdviswedstijd was wederom, mede door de prachtige weersomstandigheden, een succes 
en ondanks het nogal wisselende aantal deelnemers blijven we deze wedstrijd organiseren. 
Voor de tweede keer in successie organiseerde onze vereniging een ochtend forelvissen met 
deze keer als locatie Tom,s Creek in Lelystad. Ook hier waren de weersomstandigheden ons 
goed gezind en met als enige conclusie: een uitermate geslaagde ochtend afgesloten met een 
hapje en een drankje. 
Tot slot van zijn openingswoord geeft de voorzitter nog tekst en uitleg over het nog steeds 
niet terugplaatsen van onze steiger naar zijn “oude” locatie hetgeen inmiddels heeft geleid tot 
de nodige irritatie en ongenoegen. Het bestuur overweegt inmiddels zelfs om de steiger op 
eigen kosten te laten verplaatsen. Er zal nogmaals contact worden opgenomen met de 
provincie, opdrachtgever voor de bouw van de nieuwe brug, om alsnog zo snel mogelijk tot 
een oplossing te komen. Een punt van aandacht m.b.t. de steiger is nog wel het huidige aantal 
bezette ligplaatsen, slechts een twintigtal plaatsen van de beschikbare 32 zijn in gebruik, met 
als mogelijke oorzaken: vergrijzing, teruglopende vangsten e.d. 
Roel Gaal vraagt aansluitend naar de verspreiding van het Visblad en wie er een uitnodiging 
ontvangen voor de vergadering. De voorzitter antwoordt dat alleen leden woonachtig in 
Lemmer het Visblad ontvangen en dat gezien de bijkomende portokosten het niet haalbaar is 
alle leden een Visblad te sturen. Alle leden van onze vereniging ontvangen een uitnodiging 
voor het bijwonen van de vergadering. 
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Ingekomen stukken en mededelingen 
Een bericht van verhindering is er binnengekomen van de heren K. Wijnja en H.J.L. v.d. 
Akker. 
De secretaris geeft in het kort een opsomming van de ingekomen stukken voornamelijk 
bestaande uit: uitnodigingen voor het bijwonen vergaderingen, verslagen van de diverse 
bijeenkomsten, reclamefolders e.d. het merendeel van de ingekomen stukken komt 
tegenwoordig binnen via de mail. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen hierover. 
 
Notulen ALV 2016 + Jaarverslag  2016 
De secretaris heeft weer het nodige werk gehad met het op pier zetten van de notulen en het 
jaarverslag. De leden welke via onze website deze verslagen nog niet hebben gelezen krijgen 
hiervoor alsnog de gelegenheid. De secretaris geeft aan dat het lezen van de notulen 
belangrijk is i.v.m. het goedkeuren hiervan door de leden. Vanuit de vergadering komen er 
geen vragen en of opmerkingen over zowel de notulen als het jaarverslag.  
 
Financieel verslag 2016 penningmeester 
De penningmeester heeft ook dit jaar op de inmiddels van hem bekende wijze de cijfers over 
het boekjaar 2016 voor een ieder in een financieel verslag op een duidelijke en overzichtelijke 
op papier gezet. 
De penningmeester geeft aan dat ook het boekjaar 2016 wederom met een positief resultaat 
kon worden afgesloten. Het resultaat is t.o.v. vorig jaar iets minder met als reden: extra 
gemaakte kosten voor o.a. het forelvissen en een lichte verschuiving van verkochte vispassen 
via Pet’s Place naar het nog steeds groeiende aantal verkochte zgn. weekvergunningen. Het 
resultaat is mede te danken aan het nog steeds groeiende aantal Duitsers dat lid wordt van 
onze vereniging en waardoor wij nog steeds een lidmaatschap van onze vereniging, inclusief 
Vispas, tegen een relatief laag bedrag aan kunnen bieden. 
De voorzitter bedankt de penningmeester voor het uitstekend beheren van de financiën van 
onze vereniging hetgeen wordt bevestigd met een hartelijk applaus van de aanwezige leden. 
 
Verslag kascommissie 
De leden van de kascommissie, Egbert Visser en Roel Gaal, zijn bij de penningmeester op 
bezoek geweest voor het controleren van de cijfers over het boekjaar 2016. Hun conclusie: het 
ziet er allemaal perfect uit en er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. N.a.v. de 
bevindingen van de kascommissie kan het bestuur over het boekjaar 2016 decharge worden 
verleend.  De voorzitter bedankt de penningmeester voor het verrichte werk, gevolgd door een 
hartelijk applaus van de aanwezige leden. Roel Gaal verlaat naar 2 jaar de kascommissie en 
wordt bedankt voor  bewezen diensten, zijn plaats wordt de komende 2 jaar ingenomen door 
een “oude” bekende, namelijk Henk Klos. 
 
De vergadering wordt onderbroken voor een korte (rook)pauze. 
 
Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar F. Romkema 
Onze penningmeester is bereid om opnieuw voor een periode van 3 jaar de financiën van onze 
vereniging voor zijn rekening te nemen. Het bestuur is uiteraard zeer content met deze 
toezegging. 
 
Bijvangstenregeling (evaluatierapport) 
Door sportvisserij Fryslân is een evaluatierapport samengesteld over een periode van 10 jaar 
waarin aan de hand van allerlei cijfers en statistieken de werking van de bijvangstenregeling 
wordt uitgelegd. De voorzitter geeft kort uitleg over het tot stand komen van de regeling. In 
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de jaren zeventig zijn de schubvisrechten door het beroep voor een bedrag van 3,5 miljoen 
gulden, waarvan 7000.000 gulden bijgedragen door de sportvisserij, in Friesland verkocht aan 
de sportvisserij. In de jaren negentig kwam i.v.m. de terugloop van de palingvangsten een 
politieke lobby opgang met als doel het teruggeven van de schubvisrechten aan het beroep. 
Uiteraard was de sportvisserij hier faliekant op tegen. Ten slotte werd er een compromis 
bereikt in het kader van de huidige bijvangstenregeling. De regeling biedt de beroepsvissers 
de mogelijkheid om jaarlijks een van tevoren afgesproken quotum, vastgesteld door 
regelmatige monitoring, van gevangen snoekbaars aan land te brengen. Een registratiesysteem 
gevolgd door de nodige controles moet er voor zorgen dat de beroepsvissers zich houden aan 
het quotum. Uit de cijfers van het rapport blijkt onder meer dat door het huidige aantal 
beroepsvissers (12 van de 13 doen me aan de regeling) het quotum meestal niet wordt 
gehaald. Punt van discussie is nog steeds de zgn. dobbervisserij. 
Jaarlijks dienen de leden van de aangesloten hengelsportverenigingen zich uit te spreken over 
het wel of niet verlengen van de regeling. De ingevoerde wijzigingen per 1 januari 2017, 
snoekbaars boven de 70 cm moet onmiddellijk worden teruggezet en in de maand maart mag 
er geen snoekbaars worden meegenomen, gelden ook voor de beroepsvissers. 
 
Hoe verder met onze vereniging? 
De reden van dit agendapunt zijn o.a. de geringe belangstelling voor onze ledenvergadering, 
gebrek aan belangstelling voor georganiseerde activiteiten, geen reactie op een oproep voor 
een bezorger voor het Visblad en een aan alle leden woonachtig in Lemmer gerichte oproep 
voor een uitbreiding van het huidige bestuur. Helaas leverde deze laatste oproep ook geen 
enkele reactie op. De voorzitter is van mening dat op deze manier onze vereniging alleen nog 
maar een soort doorgeefluik wordt van de  verplichte Vispas en daarbij automatisch lid wordt 
van onze vereniging. Het bestuur is van mening dat een mogelijke fusie met bijvoorbeeld 
HSV de Bears uit Balk in de toekomst de enige oplossing  kan zijn voor het voortzetten van 
onze vereniging. De voorzitter heeft inmiddels aan het bestuur van de Bears gevraagd hoe zij 
staan tegenover een verregaande samenwerking en hier binnen hun bestuur eens over na te 
willen denken. De aanwezige leden hebben begrip voor het standpunt van het bestuur en staan 
niet afwijzend tegenover een eventuele verregaande samenwerking c.q. fusie.   
 
Rondvraag 
Egbert Visser vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het wel of niet mogen vissen in de kolk. 
De voorzitter heeft destijds geïnformeerd naar hoe het zit met de visrechten in de 
Teroelsterkolk, een reactie is hierop niet ontvangen. Er zal opnieuw naar worden 
geïnformeerd. 
Jan v.d. Werf vraagt of het mogelijk is de jeugdviswedstijd een week eerder te organiseren. 
Het bestuur ziet geen probleem en we gaan het dit jaar proberen. 
Tot slot bedankt de heer Keizer het bestuur ondanks alle moeilijkheden en perikelen voor het 
doorzettingsvermogen. 
 
Sluiting 
Omstreeks half tien bedankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid, inbreng in de 
vergadering, wenst een ieder wel thuis en sluit de vergadering. 
 
Opgemaakt Lemmer 10 april 2017, 
Namens het bestuur HSV Lemmer e.o., 
 
 
H.N. Soeten (secretaris HSV Lemmer e.o.) 
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