
 

   Bestuur HSV Maarssen 

 

 

 

 
Geacht lid van HSV Maarssen 

Hierbij nodigen we je uit voor de algemene ledenvergadering 2020 én 2021 van HSV Maarssen op vrijdag 27 
augustus a.s. in Paviljoen De Wilgenplas in Maarssen. We vergaderen zoveel als mogelijk rekening houdend met de 
geldende Corona richtlijnen vanuit de Overheid. Heb je ziekteverschijnselen, of ben je kwetsbaar, sla deze 
ledenvergadering dan beter over... 

Meld je s.v.p. vooraf aan (of af) bij mailto:secretaris@hsvmaarssen.nl  zodat we zeker weten dat het niet te vol wordt 
i.v.m. corona. 

De vergaderstukken worden voortijdig op de website geplaatst, zie https://www.hsvmaarssen.nl .  

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2020/2021 

Uitgenodigd: Alle leden van HSV Maarssen 

Datum:  Vrijdag 27 augustus 2021 

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 

Locatie: Paviljoen De Wilgenplas, Maarsseveensevaart 7c, 3601 CC te Maarssen. 

 

1.  Opening en vaststellen agenda 

 

2.  Mededelingen van het bestuur 

 

3.  Vaststellen notulen ALV 22 maart 2019 

 

4.  Kascontrole 2019 en 2020 

 Verslagen kascontrole 28 juli 2020 en 29 mei 2021 commissie over de jaarrekening 2019 HSV Maarssen (bijgevoegd) 

 Dechargeverlening door ALV 

 Samenstelling en benoeming kascontrolecommissie 2021. De heren Verkerk, Camu en Nouris zijn niet verkiesbaar (allen 

drie termijnen gehad). 

 

5.  Jaarrekening 2019/2020 en Begroting 2020/2021 

 Toelichting door de penningmeester (zie Jaarverslag 2019 en Jaarverslag 2020) 

 Het bestuur stelt derhalve voor de contributie voor 2022 ongemoeid te laten en een eventueel negatief resultaat voor lief 
te nemen. 

 

6.  Ontwikkeling ledenbestand HSV Maarssen 

 Toelichting door de penningmeester 

 

7.  Terug- en vooruitblik vanuit de Commissies (Zie ook jaarverslag 2018 HSV Maarssen) 

 Wedstrijdcommissie (Herman Nagtegaal) 

 Jeugdcommissie (Herman Verkerk / Eric Adamse) 

 Beheercommissie (Erik van Emst / Tom Rossewij) 

 Karpercommissie (Eric Adamse) 

 Roofviscommissie (Bestuur) 
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8. Bestuurswisselingen/verkiezingen 

 Jaarlijks treden 3 v/d 6 bestuurders af conform rooster (geldt voor elke 1e/2e 

voorzitter/secretaris/penningmeester/commissaris) 

 Dit jaar treden af conform rooster 1e secretaris, 2e penningmeester, 2e commissaris. 

 Alle zittende bestuursleden geven te kennen aan te willen blijven in functie. 

 De 1e secretaris (Eric Adamse) stelt zich derhalve herkiesbaar. 

 Herman Verkerk heeft aangegeven voor bepaalde tijd de jeugdactiviteiten te gaan coördineren, eventueel in een 

jeugdcommissie mocht die bemenst kunnen worden. Vanuit die hoedanigheid heeft hij tevens te kennen gegeven toe te 

willen treden als algemeen bestuurslid. Het bestuur draagt Herman Verkerk derhalve voor om toe te treden tot het 

bestuur. Dit te besluitvorming van de ALV. 

 Openstaande vacatures binnen bestuur: 1e voorzitter, 2e secretaris, 2e penningmeester 

 

9. Ontwikkelingen GWPU, MidWest en SVN 

 Leden en bestuur GWPU hebben het besluit genomen de GWPU te ontbinden en op te heffen. Toelichting door de 

voorzitter (Herman) 

 Er loopt een verkenning naar een andere organisatie van de sportvisserij voor wat betreft de domeinen van SVN en de 

federaties. Toelichting door de voorzitter (Herman). 

 

10. Rondvraag en Sluiting 

 

 

 
Bevindingen Kascontrolecommissie 28 juli 2020 

 
Geacht Bestuur HSVM,   
 
Wij als kascontrole commissie hebben de inkomsten en de uitgaven betreffende 2019 bekeken en gecontroleerd van HSVM. 
Hebben ook de onderliggende boekhoudingen  m.b.t. inkomsten en uitgaven van Karper commissie, Roofviscommissie en 
Wedstrijd commissie bekeken en gecontroleerd. Ook steekproefsgewijs facturen gecontroleerd ook ten opzichte van gedane 
boekingen. Het is ons gebleken dat de boekhouding van HSVM prima op orde is en dat het Financieel Jaarverslag ten 
opzichte van 2019 in orde is. Wel zijn enige voorstellen gedaan m.b.t. vereenvoudiging  / verduidelijking, welke ter harte worden 
genomen, van het op een bepaald manier boeken van enige posten. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
H. Verkerk (Voorzitter kascontrole commissie)  
Klokjeslaan 95 
3601 HD Maarsen 
 

 
Bevindingen Kascontrolecommissie 29 mei 2021 
 
Geacht Bestuur HSVM,   
 
Wij als kascontrole commissie hebben de inkomsten en de uitgaven betreffende 2020 gecontroleerd van HSVM. Alsmede ook de 
onderliggende boekhoudingen m.b.t. inkomsten en uitgaven van Karper commissie, Roofviscommissie en Wedstrijd commissie. 
Tevens ook steekproefsgewijs facturen 2020 gecontroleerd ten opzichte van gedane boekingen. Wij verlenen de penningmeester 
decharge (goedkeuring) ten opzichte van het Financieel jaarverslag 2020. Wel met enkele aanbevelingen, zie hieronder: 
Geconstateerd dat het eindsaldo 2020 bij de Karper commissie € 197,60 hoger dient te wezen namelijk € 1237,60 i.p.v. € 1040.00 
dit word gecorrigeerd in 2021. Verder ontbrak er een bon bij bepaalde uitgave karper commissie, dit had te maken met een privé 
aankoop wat prijs technisch voordelig was voor HSVM. Onze aanbeveling is zorg altijd voor een bon bij aankoop, mocht deze er 
door omstandigheden niet zijn, overleg dan voor zo’n uitgave  goedkeuring van bestuur HSVM (bv per mail). 
 
Met vriendelijke groet,  
 
H. Verkerk (Voorzitter Kascontrole commissie)  
Klokjeslaan 95 
3601 HD Maarsen 

 
  



Bezetting en Vacatures bij aanvang ALV 27 augustus 2021 
 
Dagelijks Bestuur (DB): Eric Adamse (Secr) en Peter van Drie (PM) 
Vacature: 1e Voorzitter 
 
Algemeen Bestuur (AB): DB plus Herman Nagtegaal (2e VZ) 

Vacatures: 1e Voorzitter, 2e Secretaris, 2e penningmeester 
 
Kascontrolecommissie: Herman Verkerk (VZ), Cees Camu en Willem Nouris (zie agendapunt  4) 
 
Wedstrijdcommissie (WC): Herman Nagtegaal (VZ), Nico Renes en Peter van Drie 
 
Jeugdcommissie (JC): Herman Nagtegaal (waarnemend coördinator ) 
Plus 3 vacatures.  Dirk Stooker, Ruud Pannekeet , Thalita Berns en Herman Verkerk geven aan de helpende hand te 
willen uitsteken. 
 
Beheercommissie (BC): Eric Adamse (VZ), Tom Rossewij en Erik van Emst 
 
Karpercommissie (KC): Eric Adamse (VZ), Gert v Dommelen, John Penninx, Jasper Kooijman en Frank de Rooij 

 
Roof- en vliegviscommissie (RVC):  

3 vacatures 
 
Visserijcontroleurs: Herman Nagtegaal (coördinator), Willem Nouris, Hennie Spitsbaard, Bram Spreeuw, Frank de 
Rooij, John Penninx . 


