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Notulen algemene ledenvergadering HSV Lemmer e.o. op donderdag 19 april 2018 in 
“Us Haven. Aanwezig: 13 leden (inclusief bestuur). 
 
Afwezig met kennisgeving: dhr. K. Wijnja, dhr. B.J. Keizer. 
 
Opening 
Klokslag acht uur heet de voorzitter de aanwezige leden van harte welkom op de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering. Allereerst wordt er een ogenblik stilte in acht genomen voor de 
leden die onze vereniging in het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
In zijn openingswoord blikt de voorzitter kort terug op het afgelopen jaar waarin onze 
vereniging zestig jaar bestond. Ter ere van deze gelegenheid werd aan het PM-kanaal in 
Spannenburg, onder ideale omstandigheden, een jubileumwitviswedstrijd gevist, met 
deelnemers van HSV Lemmer e.o. , De Bears Balk, Ons Genoegen Makkum, de Voorn 
Harlingen en de deinende Dobber.  Loting en prijsuitreiking vonden plaats in het Baken. Er 
kan terug worden gezien op een zeer geslaagde dag.  
Ook de jeugdwedstrijd was wederom een groot succes, maar liefst 33 kinderen melden zich 
aan ’t Dok om deel te nemen. Naast de versnaperingen, waardebonnen en herinneringsbekers 
ontvingen alle deelnemers een prachtige cap met het logo van onze vereniging. 
Tot slot meldt de voorzitter dat sinds de invoering van de Vispas in 2007 het aantal leden, 
welke betalen via een automatische incasso, de 500 ruim is gepasseerd. De voorzitter voegt 
hier aan toe dat de stijging mede tot stand is gekomen door het nog steeds toenemende aantal 
Duitse leden.  
 
 Ingekomen stukken en mededelingen 
Veel van de ingekomen stukken van met name Sportvisserij Fryslân en Sportvisserij 
Nederland worden de laatste jaren ontvangen via de mail. De stukken bestaan voornamelijk 
uit: uitnodigingen voor vergaderingen en verslagen hiervan, informatie over allerlei zaken 
m.b.t. tot de hengelsport, reclame zoals uitnodigingen voor hengelsportbeurzen e.d. 
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen over de ingekomen stukken. 
 
Notulen ALV 2017 en Jaarverslag 2017 
Een groot deel van de zaken uit het jaarverslag zijn door de voorzitter in zijn openingswoord 
al aan de orde geweest. Over het jaarverslag zijn geen vragen. 
Aangezien de notulen behoren tot de officiële stukken van de vereniging en na goedkeuring 
door de aanwezige leden moet worden ondertekend door de secretaris stelt de voorzitter voor 
de notulen van de ALV 2017 voor te lezen. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 
Ook t.a.v.  de notulen zijn er vanuit de vergadering geen op- en of aanmerkingen en worden 
derhalve goedgekeurd. 
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Financieel verslag penningmeester 
De penningmeester verontschuldigd zich allereerst voor het “vergeten” uitnodigen van de 
kascommissie voor de controle van de cijfers over het boekjaar 2017. 
Er wordt afgesproken maandag 23 april a.s. dit alsnog plaats te laten vinden. 
Uit het financieel verslag blijkt vervolgens dat, ondanks de extra gemaakte kosten ten 
behoeve van de jubileumwedstrijd, het batig saldo over het boekjaar 2017 is toegenomen met 
ruim € 4000,-. 
Als voornaamste redenen noemt de penningmeester het nog steeds groeiende aantal Duitsers 
die een Vispas aanschaffen en de nog steeds stijgende verkoop van de zgn. weekvergunningen 
via Pet’s Place, Nautic Shop en een in Sloten gevestigd verhuurbedrijf van visboten in 
combinatie met een chalet aan voornamelijk Duitse gasten. 
Buiten de verhoging van de landelijke en federatieve afdrachten is er dan ook geen enkele 
reden de contributie voor onze leden te verhogen. 
Vanuit de vergadering zijn er geen op- of aanmerkingen over het financieel verslag. 
De voorzitter bedankt de penningmeester vervolgens voor het wederom zeer overzichtelijke 
financieel verslag en het beheer van de financiën van onze vereniging over het jaar 2017. 
 
Verslag kascommissie 
Zoals reeds vermeld bij het financieel verslag zal de controle door de kascommissie 
plaatsvinden op 23 april a.s.  
De heer Egbert Visser verlaat na 2 jaar de kascommissie en wordt bedankt voor bewezen 
diensten, zijn plaats wordt de komende 2 jaar ingenomen door de heer Wietze Punter. 
 
Bestuursverkiezing 
Ko Jakobs en ondergetekende zijn beide volgens rooster aftredend en hebben besloten er nog 
maar 3 jaar aan vast te plakken. Uiteraard hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en ook 
de oproep voor eventueel “nieuwe” bestuursleden heeft geen enkele reactie opgeleverd. 
Teleurstellend! 
 
Contributieverhoging 
Door de verhoging van zowel de landelijke als federatie afdrachten in 2019 met € 1,-  zijn wij 
genoodzaakt onze contributie hierop aan te passen. De contributie voor leden in Lemmer 
komt derhalve op € 32,- per jaar, leden woonachtig buiten Lemmer betalen € 35,- en leden uit 
Duitsland betalen € 37,- dit i.v.m. extra portokosten voor het verzenden van de Vispas. Leden 
vanaf vijfenzestig jaar ontvangen een korting van € 2,-.  
De aanwezig leden hebben geen bezwaar tegen deze verhoging. 
 
WVTTK  
De voorzitter geeft aan dat gezien het succes van het forelvissen bij Tom’s Creek dit zeker 
voor herhaling vatbaar is. Egbert Visser merkt op dat bij Tom’s Creek door de wijze van 
bevissing de kwaliteit van de gevangen vis nogal te wensen overliet.  
Een mogelijke locatie die wordt genoemd voor het organiseren van het forelvissen is in het 
nabij gelegen Luttelgeest. De voorzitter gaat hier met een aantal leden informeren naar de 
mogelijkheden. De voorkeur gaat uit naar de maand september of oktober. 
De voorzitter meldt dat het waterschap de visrechten voor de “Kolk” eindelijk weer heeft 
toegekend aan de federatie Fryslân, zodat hier binnenkort weer legaal kan worden gevist. 
Egbert Visser vraagt nog eens naar de stand van zaken m.b.t. de zgn. dobbervisserij. 
De voorzitter geeft aan dat deze vorm van visserij een doorn in het oog is van de federatie en 
vele sportvissers. Het blijkt juridisch lastig dit aan te pakken, mogelijk dat dit op de komende 
ALV weer aan de orde komt. 
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Rondvraag 
De heer Jansen geeft aan dit jaar geen gebruik meer te maken van zijn ligplaats aan de steiger 
geeft het bestuur de mogelijk zijn plaats eventueel aan een ander te verhuren.  
Wietze Punter vraagt of het na het grote succes van de jubileumwedstrijd niet mogelijk is dit 
jaar opnieuw een witviswedstrijd te organiseren. 
De voorzitter zegt toe hierover na te zullen denken, maar voegt er aan toe dat een aantal jaren 
geleden gepoogd is een witviswedstrijd voor leden te organiseren maar gezien het gebrek aan 
belangstelling dit niet door kon gaan. 
 
Sluiting 
Rond de klok van negen uur bedankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid, inbreng 
in de vergadering en wenst allen een wel thuis. 
 
Opgemaakt Lemmer 22 april 2018, 
namens het bestuur HSV Lemmer e.o., 
 
 
 
H.N. Soeten (secretaris HSV Lemmer e.o.) 
 
 
 
 


