
 

   Bestuur HSV Maarssen 

 

 

 

 
Verslag Algemene Ledenvergadering 2018 

Datum:   Vrijdag 16 maart 2018 

Aanvang:  20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.30 uur) 

Locatie:  Zalencentrum 't Honk, Kerkweg 17 te Maarssen 

 

Aanmeldingen / Aanwezigen: 
Willem Loffeld, Aart van Doorn (n), Henny Beart, Jack van Haren, Erik van Emst, Steven Wollrabe, Gert van Dommelen (n), Frank 

de Rooij, Fred Emans, Ab Koning, Daan de Groodt (n), Herman Verkerk, Bas Hoonhorst (n), Mark Jansen (n), Ruud Pannekeet, 

Willem Nouris, Herman Nagtegaal, Peter van Drie, Rob Bredewoud, Eric Adamse, Hennie Spitsbaard, Marc Koumans, Piet 

Staartjes en Dennis Lind. 

Afmeldingen: 
John Vos, Jasper Kooijman, Frank van Liempdt, Hans van den Berg, Ad Kuppens, Cees Camu, Ive Defaix, Jurre Dalessi, Robin 

van Schaik, Erwin van Leeuwen, Anton Ham, R. Lammers, Kees Steenbergen, Martin de Graaf, Dirk Stooker, John Penninx, Marga 

van Woudenberg en Jan Jacobs. 

1.  Opening en vaststellen agenda 

 Herman Nagtegaal zit de vergadering voor, hij opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

 De voorzitter noemt degenen die zich hebben afgemeld. 

 

2.  Mededelingen van het bestuur 

 Onze nieuwe website is nu online. We gaan steeds meer communiceren via de website en nieuwsbrieven, en steeds 

minder met papieren post. Er is vanuit het bestuur veel werk verzet om de nieuwe website te bouwen. De website is zeer 

modern en gekoppeld met onze Facebook- en Twitter-pagina's. 

 Het bestuur en diverse commissies kunnen nog wel wat versterking gebruiken. Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te 

worden? Geef dat dan bij de secretaris van de vereniging, dan bespreken we dat in het bestuur. Alle benoemingen 

kunnen eenvoudig via het bestuur en hoeven niet via een ALV. Alleen de 1e voorzitter dient in fysieke aanwezigheid op 

voordracht van het zittende bestuur ter vergadering van een ALV gekozen te worden. De ALV heeft daar dus een 

definitieve stem. Zie ook onze Statuten en Huishoudelijk Reglement. 

 

3.  Goedkeuring notulen ALV 31 maart 2017 

 Hennie Spitsbaard maakt een opmerking over de inkomsten U-pas 2016. Volgens hem kloppen de gegevens in de 

begroting niet. Er is geen contact opgenomen met Hennie Spitsbaard over hoe dit precies zit, dat was de vorige ALV wel 

toegezegd. Onze penningmeeste Peter van Drie legt uit hoe de inkomsten van de U-pas zijn verwerkt in de jaarrekening 

en begroting. De voorzitter verzoekt beide heren na de vergadering even af te stemmen waar dit nog verbeterd kan 

worden. 

 In de begroting van vorig jaar bleek het resultaat van de commissies niet goed verwerkt te zijn in de Activa / Passiva 

(balans). Na overleg met Ab Koning, Peter van Drie en Gert van Dommelen is dat dit jaar nu correct verwerkt. 

 Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris. 

 

 

4.  Kascontrole 2017 

 Verslag kascontrole commissie over de jaarrekening 2017. Herman Verkerk geeft aan dat na diepgravende controle de 

stukken akkoord zijn bevonden, er zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden vastgesteld. De voorzitter vraagt daarom 

om dechargeverlening door ALV; de vergadering gaat daarmee akkoord. De voorzitter dankt Erik van Emst voor zijn inzet 

de laatste drie jaar. 

 Willem Nouris zou graag meer gedetailleerde info krijgen in de financiële verslaglegging, bijvoorbeeld op commissie 

niveau. Hij heeft vooral vragen over de financiën van de karpercommissie. De voorzitter geeft aan dat alle detailinformatie 



is overlegd aan de kascontrolecommissie, deze is daar specifiek voor benoemd, en dat zij daar hier ter vergadering 

verslag over doen. De jaarrekening, de balans en de begroting betreffen totaal HSVM inclusief alle commissies. De gehele 

financiële situatie is opgenomen in de stukken. 

 Samenstelling en benoeming kascontrolecommissie 2018. Erik van Emst is aan het maximum van zijn termijn en derhalve 

niet herkiesbaar. Willem Nouris stelt zich beschikbaar en wordt verkozen tot 3
e
 lid van de kascontrolecommissie naast 

Cees Camu en Herman Verkerk. Herman Verkerk neemt komend jaar het voorzitterschap op zich. 

 

5.  Jaarrekening 2017 en Begroting 2018 

 Toelichting door de penningmeester, deze licht toe hoe de verrekening met de U-pas werkt, dit n.a.v. vragen van Hennie 

Spitsbaard. Er ontstaat wederom discussie over de verrekening van de Karpercommissie. De voorzitter geeft aan dat de 

KC 100% onderdeel is van HSVM en ook financieel. Bij de oprichting van de KC in 2009 is met het toenmalige bestuur 

afgesproken dat de KC een eigen financieel domein beheert waar alle inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op 

activiteiten van de KC worden onder gebracht. Deze vallen onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van de KC 

die deze overlegd aan de penningmeester van HSVM. Het netto resultaat wordt dus 1:1 opgenomen in de begroting en 

jaarrekening van HSVM. Ook al beheert de KC deze financiën, het blijft gewoon HSVM geld. Zo is er sinds 2009 altijd mee 

omgegaan, en dus ook in de onderliggende stukken. 

 Het negatief resultaat van HSVM  lijkt niet helemaal goed verwerkt in de balans, de penningmeester zal dit na gaan en 

eventueel corrigeren. 

 Volgend jaar zal op verzoek van de ALV de jaarrekening en exploitatiebegroting een verdiepingsslag ondergaan. Voor 

iedere commissie zullen de samengevatte inkomsten en uitgaven worden opgenomen. Deze zijn nu nog samengevoegd 

onder de noemer "commissies". 

 De renteopbrengsten zijn erg laag omdat banken nauwelijks rente meer geven. Er is alvast een reservering gedaan voor 

de uitgaven van het jubileumjaar 2019. 

 

6.  Ontwikkeling ledenbestand HSV Maarssen 

 De penningmeester geeft een toelichting op het ledenbestand van HSVM. Eind 2017 telde HSVM 2436 leden (-31 leden 

t.o.v. 2016). Vooral het aantal jeugdleden neemt af, dit is een landelijke tendens. 

 Desalniettemin mogen we tevreden zijn dat het ledenaantal redelijk op pijl blijft, dit in tegenstelling tot het landelijke beeld.  

 

7.  Gaat HSV Maarssen naar de haaien? 

 Ruud Pannekeet geeft een mooie presentatie over het vissen op haaien en roggen. Dit is zijn passie met zeevissen.  

 Het bestuur doet een speciale uitnodiging voor aanwezigen, in het jubileumjaar willen we voor een beperkt aantal 

geïnteresseerden een dag gaan haaivissen op zee. Nadere info zal dit jaar volgen. 

 De voorzitter dank Ruud hartelijk voor zijn bijdrage en zet Ruud in het zonnetje voor de tien jaren dat Ruud onze 

webmaster heeft willen zijn.  

 

8.  Terug- en vooruitblik vanuit de Commissies 

 Zie voor alle details het uitgebreide jaarverslag van HSV Maarssen 2017.Toelichting wordt gegeven door: 

 Wedstrijdcommissie (Herman). 

 Jeugdcommissie (Herman). 

 Beheercommissie (Eric/Willem). Willem Nouris zou graag meer betrokken worden bij het beheer en 

stekkenonderhoud op de Kleine Plas etc.. Het bestuur geeft aan hier gevolg aan te geven. 

 Karpercommissie (Eric). Willem Nouris betreurt het dat hij niet betrokken is geweest bij de uitzetting van karper 

op de Grote Plas. Frank de Rooij en Eric Adamse geven aan dat bewust is gekozen de uitzetting door alleen in 

KC-verband te doen, ook het bestuur is daar niet bij aanwezig geweest. Dat is wellicht geen goede keuze 

geweest, de volgende karperuitzetting zal daarom gebeuren i.s.m. de beheercommissie. Ruud Pannekeet geeft 

aan dat Willem de uitzettingsplannen moet kennen t.b.v. het overleg met de VBC's. Het bestuur beaamt dit. 

 Roofviscommissie (Rob). 

 

9. Bestuurswisselingen/verkiezingen 

 Jaarlijks treden 3 v/d 6 bestuurders af conform rooster (geldt voor 1e/2e voorzitter, secretaris en penningmeester) 

 Jurre Dalessi (lid) en Jan Jacobs (wedstrijdcommissie) zijn afgetreden en niet herkiesbaar 

 Dit jaar treden af conform rooster: 1e penningmeester, 2e voorzitter, 3e commissaris 

 Herman Nagtegaal (2e voorzitter) treedt af en stelt zich herkiesbaar, vergadering gaat akkoord. 

 Peter van Drie (1e penningmeester) treedt af en stelt zich herkiesbaar, vergadering gaat akkoord. 

 Eric Adamse en Rob Bredewoud blijven aan als 1e secretaris resp. lid roofviscommissie. 

 Openstaande vacatures binnen bestuur: 1e VZ, 2e Secr, 2e PM 

 

  



10. Ingebracht agendapunt: Uitgifte jaarvergunningen Fort Ruigenhoek 

 Willem Nouris vraagt hoe de pashouders Fort Ruigenhoek tot stand is gekomen. Frank de Rooij is namens HSVM 

coördinator van Fort Ruigenhoek. Frank geeft aan hoe een en ander is ontstaan in het verleden. Frank heeft jaren geleden 

op persoonlijke titel het water samen met Hennie Spitsbaard (toenmalig beheercommissie) binnen HSVM gebracht. Het 

water werd tot die tijd particulier gepacht door leden van de Politie Utrecht. Het fort is een kwetsbaar water in natuur-

gebied met weinig visgelegenheid en kritische omwonenden. Overeengekomen met Staatsbosbeheer is daarom dat niet 

meer dan 15 vaste personen van HSVM toestemming krijgen hier te vissen, waaronder de nog actief vissende politieleden 

van weleer. Iedere keer als er een jaarpas beschikbaar komt, komt de eerstvolgende van de wachtlijst in aanmerking voor 

een jaarpas. 

 De hele (financiële) administratie van het fort is in 2017 overgedragen van Hennie Spitsbaard naar de karpercommissie, 

hiermee is het nu ook organisatorisch onderdeel van HSVM geworden. Alle info is nu op de website geplaatst, aanmelding 

voor de wachtlijst verloopt nu ook via de website waarmee het hele proces transparant is geworden. Alle en dus ook 

nieuwe pashouders dienen een donatie te doen t.b.v. het visstandbeheer en stekonderhoud.  

 In het seizoen voor roofvis wordt per dag één vergunning beschikbaar gesteld voor de roofvisserij. Ook deze is aan te 

vragen via de website van HSVM.  

 

11. Rondvraag 

 Hennie Sitsbaard vraagt of de nieuwe privacywet die dit jaar van kracht wordt (VGA) gevolgen heeft voor de website. De 

website is niet gecodeerd (http i.p.v. https). De secretaris geeft aan dat dit een goed punt van Hennie is. Er is gekozen 

voor een http-omgeving omdat de website an sich geen vertrouwelijke gegevens bevat (de ledenadministratie zit niet in de 

website) en https extra werk en kosten met zich meebrengt. Het bestuur neemt desalniettemin de suggestie van Hennie 

ter harte en overweegt er alsnog een https omgeving van te maken. Ook zal er een privacyverklaring opgenomen worden 

waarin staat welke gegevens worden gebruikt en waarvoor. De ledenadministratie van HSVM is ondergebracht bij 

Sportvisserij Nederland. Zij hebben HSVM schriftelijk aangegeven dat hun omgeving voldoet aan het beveiligingsbeleid 

vanuit de nieuwe privacywet. Daarmee is HSVM volledig afgedekt. 

 Hennie meldt verder dat er rond de Kleine Plas glassplinters zouden zijn gestrooid, mogelijk tegen hondenoverlast. Hij is 

hierop aangesproken door de BOA's. Dit houden we in de gaten, als dit zo is, is het verwerpelijk. Het zou ook door 

hangjeugd kunnen komen. 

 Fred Eman vraagt of ene Bram controleur bij HSVM is. Voorzitter geeft aan dat dat zo is, het betreft Bram Spreeuw. 

 Ab Koning geeft aan dat het goed zou zijn als de controleurs af en toe bij elkaar komen. Ook zou er beter 

gecommuniceerd mogen worden tussen commissies onderling. Allen nemen dat ter harte. 

 Henny Beart vraagt waarom de bekerwedstrijd helemaal in Purmerend gehouden moet worden, kan dat niet wat 

dichterbij? De voorzitter geeft aan dat er een specifiek verzoek was vanuit de vereniging om dit in het Noord-Hollands 

Kanaal te houden. 

 Erik van Emst vraagt of het mogelijk is om op de Grote Plas te mogen varen met een elektromotor achter de boot. 

Voorzitter geeft aan dat zowel RMN (i.v.m. zwemveiligheid) als het Waterschap (i.v.m. het Keur) dit niet toestaan,  

ontheffinghouders uitgezonderd. In het overleg met RMN zal gevraagd worden of er toch niet iets mogelijk is. 

 

12. Sluiting 

 Herman Nagtegaal sluit de vergadering en dankt allen voor hun bijdrage en aanwezigheid. 

 
 
 
Bezetting en Vacatures na ALV 16 maart 2018 
 
Dagelijks Bestuur (DB): Eric Adamse (Secr) en Peter van Drie (PM) 

Vacature: 1e Voorzitter 
 
Algemeen Bestuur (AB): DB plus Herman Nagtegaal (2e VZ), Rob Bredewoud (RVC),  

Vacatures: 1e Voorzitter, 2e Secretaris, 2e penningmeester 
 
Kascontrolecommissie: Herman Verkerk (VZ), Cees Camu en Willem Nouris 
 
Wedstrijdcommissie (WC): Herman Nagtegaal (VZ), Johan Vos, Willem Loffeld en Nico Renes 
 
Jeugdcommissie (JC): Herman Nagtegaal (waarnemend coördinator ) 
Plus 3 vacatures.  Dirk Stooker, Ruud Pannekeet en Herman Verkerk geven aan de helpende hand te willen 
uitsteken. 
 
Beheercommissie (BC): Eric Adamse (waarnemend coördinator) en Willem Nouris 
Plus 2 vacatures. 
 



Karpercommissie (KC): Eric Adamse (VZ), Gert v Dommelen (PM), John Penninx, Jasper Kooijman en Frank de 
Rooij 

 
Roof- en vliegviscommissie (RVC):  Rob Bredewoud (VZ), Marc Koumans en Steve Wollrabe 

 
Visserijcontroleurs: Herman Nagtegaal (waarnemend coördinator), Willem Nouris, Hennie Spitsbaard, Bram 

Spreeuw, Frank de Rooij en Willem van der Weert 
 
 


