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Verslag Algemene Ledenvergadering 2020/2021 

Uitgenodigd: Alle leden van HSV Maarssen 

Datum:  Vrijdag 27 augustus 2021 

Aanvang: 20.00 uur 

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

Aanwezig: Herman Nagtegaal (voorzitter), Peter van Drie (penningmeester), Eric Adamse (secretaris), Hans van den Berg, 

Ruud Pannekeet, Herman Verkerk, Willem Nouris, Rinus Lancee, Hennie Spitsbaard, Peter Miltenburg, Louis Brundel, Frank van 

Liempdt, Gert van Dommelen, Ab Koning, Nico Renes, Eric van Emst, John Penninx, Dirk Stooker. 

Afgemeld: Cees Camu, Steve Wolrabe, J. Vincken, Geert Teunissen, Zegert van Eijk, Gerard Beijeman, Twan Wassenberg, 

Obbe Krooder, Dick van Berkel, Dilano Norbart, Vincent Honigh, Jan Lensen, Edwin Dati, Peter van Duijl, A. Seli, Sander Brons, 

Jan Stas, Jan Fokker, Ronald de Borst, Giovanni Refos, Ton wesbeek, Leo Smit, Martin de Jong, Ferry van Parridon, GertJan van 

den Poel, Ron Emo, R. Lammers, Kees kerkvliet, Rob Bredewoud, Tom Rossewij, Frank de Rooij en Jasper Kooijman. 

 

 

1.  Opening en vaststellen agenda 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. We vergaderen vandaag op een andere locatie 

waar we meer ruimte hebben i.v.m. de corona maatregelen waar we nog steeds mee te maken hebben. 

 Vandaag bespreken we twee verslagjaren in de ALV, vorig jaar konden we helaas geen vergadering houden vanwege 

een verbod daarop. Per agendapunt worden steeds beide jaren besproken. 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2.  Mededelingen van het bestuur 

 De voorzitter staat stil bij het overlijden van erelid Piet Staartjes en controleur Willem van der Weert en vraagt de 

aanwezigen een minuut stilte. 

 

3.  Vaststellen notulen ALV 22 maart 2019 

 De voorzitter loopt het verslag pagina voor pagina door. Het verslag wordt met dank aan de secretaris ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

4.  Kascontrole 2019 en 2020 

 De verslagen van de kascontroles op 28 juli 2020 en 29 mei 2021 over de jaarrekening 2019 en 2020 van HSV Maarssen 

zijn bijgevoegd bij de stukken. De voorzitter van de kascontrolecommissie (Herman Verkerk) geeft een toelichting op de 

bevindingen. Beide jaren zijn door de kascontrolecommissie akkoord bevonden. Er wordt waardering uitgesproken voor 

de penningmeesters (Peter en Gert) voor de kwaliteit van de financiële verslaglegging. Voor de cijfers van het onderhoud 

op Ruigenhoek wordt volgend jaar een correctie doorgevoerd van € 137,- Hier was sprake van een dubbele boeking. 

 De ALV verleent het bestuur decharge voor beide jaren. 

 Samenstelling en benoeming kascontrolecommissie 2021. De heren Verkerk, Camu en Nouris zijn conform het reglement 

niet meer verkiesbaar (allen hebben nu drie termijnen gehad). De heren Hans van de Berg, Louis Brundel en Ruud 

Pannekeet vormen de nieuwe kascontrolecommissie. De voorzitter dankt de drie heren voor hun bereidheid. 

 

5.  Jaarrekening 2019/2020 en Begroting 2020/2021 

 Toelichting door de penningmeester op de resultaten en begroting (zie Jaarverslag 2019 en Jaarverslag 2020). Beide 

jaren zijn met een positief resultaat gesloten. Oorzaken hiervan zijn terug te voeren op de grote toename van het 

ledenaantal (mede door Corona) en het niet door kunnen gaan van de diverse geplande activiteiten (eveneens door 

Corona). De grote vraag is of dit een tijdelijke toename is of dat er een terugval in het ledenaantal gaat komen. 

 Gezien het financieel resultaat stelt het bestuur derhalve voor de contributie voor 2022 ongemoeid te laten en een 
eventueel negatief resultaat voor lief te nemen. De ALV gaat daarmee akkoord. 



 

6.  Ontwikkeling ledenbestand HSV Maarssen 

 Beide verslagjaren is het ledenaantal van HSV Maarssen flink gegroeid (van 2531 naar 2967). De groei zit zowel in de 

senioren als de jeugdleden. De lage drempel om lid te worden (kan zeer eenvoudig via de website) alsmede de lage 

contributie en de vele activiteiten die op de website worden gemeld maken ons blijkbaar een aantrekkelijke vereniging om 

lid te worden. Volgend jaar hopen we de grens van 3000 leden te overschrijden. 

 

7.  Terug- en vooruitblik vanuit de Commissies (Zie ook jaarverslag 2019 en 2020 HSV Maarssen) 

 Wedstrijdcommissie: Herman Nagtegaal licht e.e.a. toe  Er ontstaat een discussie over de bevisbaarheid langs de 

waterkant en de mogelijkheden open visplekken te maken bij rietkragen. De rol VBC’s hierin blijkt onduidelijk. Aangegeven 

wordt dat het best wel mogelijk is een visstek open te houden zonder de ecologische regels te overschrijden. Hennie 

Spitsbaard vraagt waarom andere vereniging tijdens corona wél wedstrijden organiseerden en HSV Maarssen niet. 

Herman Nagtegaal geeft aan dat er een verbod was op het organiseren van sportwedstrijden en dat wij de regels zuiver 

hebben toegepast. HSV Maarssen is niet verantwoordelijk voor de keuzes die andere verenigingen maken. 

 Jeugdcommissie: Herman Verkerk / Ruud Pannekeet lichten e.e.a. toe; er zou o.a. een "Baas en Beest jeugdwedstrijd"  

georganiseerd worden maar ook deze ging niet door vanwege Corona. wed houden het aanbod van Baas en Beest warm 

voor 2022. 

 Beheercommissie:  Erik van Emst licht e.e.a. toe. Naar aanleiding van het stekonderhoud op de Kleine Plas reageert 

Hennie Spitsbaard verontwaardigd over de groei van riet rond de Grote Plas. De beheercommissie zou ook daar wat aan 

mogen doen. Hierover is wel degelijk overlegd met RMN, maar dit heeft geen prioriteit bij de eigenaar (erg arbeidsintensief 

en riet komt altijd weer terug). Daarbij is het zo dat er voldoende plek rond de plas is om te vissen, op enkele plekken is 

een Zodiac wel aan te raden omdat je met een waadpak niet uit de voeten kunt (te diep). Hennie Spitsbaard stelt dat op 

de nieuwe blauwe borden aan de zuidoevers staat aangegeven dat er alleen aan de Herenweg-kant gevist zou mogen 

worden. De beheercommissie zegt toe dit na te gaan. In de huurovereenkomst staat gewoon vermeld dat wij visrecht 

hebben ten zuiden van de landtong, zo staat het ook aangegeven in de visplanner-app. Willem Nouris stelt voor op de Jan 

Verhoefgracht  en de singels van Maarssen ook kleinere vissoorten uit te zetten zoals kruiskarper en zeelt. De 

beheercommissie vindt dat een goed idee en neemt dat mee voor komend jaar. Willem Nouris geeft verder aan dat hij 

uitgenodigd had moeten worden bij de uitzetting op de Jan Verhoefgracht eind 2020. De commissie geeft aan het bewust 

klein gehouden te hebben, maar snapt de teleurstelling. Toegezegd wordt om bij volgende uitzettingen ook onze 

controleurs uit te nodigen. 

 Karpercommissie: Eric Adamse licht e.e.a. toe. Willem Nouris vraagt waarom hij niet is gekend met de hernummering van 

de stekken, het laten vervallen van stek 1 en de nieuwe stek 7. Het zou ook niet toegestaan zijn door RMN. De commissie 

geeft aan dat de nieuwe steknummering is gaan gelden vanaf 1 januari 2021 en in overleg is gegaan met bestuur en 

beheercommissie. HSV Maarssen heeft expliciet toestemming gekregen van RMN om de wijziging door te voeren, de 

wijziging is volledig legitiem. Tevens stelt Willem Nouris dat hij de opgeknapte stekken een verslechtering vindt omdat er 

ook door anderen gerecreëerd kan worden. De commissie geeft aan dat het stekonderhoud is gebeurd na een enquête 

onder de nachtvispashouders. Er bestond voldoende draagvlak en tot op heden geven nagenoeg alle vissers aan blij te 

zijn met de verbeterde bevisbaarheid. Het stekonderhoud is gebeurd in goede samenwerking met RMN, alle klei en zand 

hebben zij beschikbaar gesteld. Ook zijn vertegenwoordigers van de vele hondenbezitters betrokken voor het maken van 

hondenwaadplekken. Tot op heden lijkt iedereen tevreden met het resultaat. Ook wij als sportvissers zullen moeten 

accepteren dat de Kleine Plas niet alleen een visplas is. We gaan in ieder geval wel met RMN in overleg voor betere 

bebording van het zwemverbod. Dat staat nu erg omslachtig aangegeven op de blauwe RMN bordjes. Ruud Pannekeet 

stelt voor om als commissie volgend jaar weer karper avond te organiseren. Veel vragen gaan nu over de Kleine Plas en 

het karpervissen, het is veel te veel in detail voor een ALV.   

 Roofviscommissie: Vanwege verhuizing en drukte heeft Rob Bredewoud aangegeven te stoppen met de commissie. Ook 

Steve Wolrabe en Marc Koumans  zijn gestopt. Hierdoor hebben we nu helaas geen roofviscommissie meer. Het bestuur 

hoopt snel weer een groep enthousiaste roofvissers te vinden die leuke initiatieven ontplooien voor de vereniging. 

 

Pauze met drankje en snacks 
 

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. De vergadering stemt hier unaniem mee in. 

 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. De vergadering stemt hier unaniem mee in. De voorzitter heet Herman Verkerk van harte welkom. 

 Herman Nagtegaal geeft aan weer eerste voorzitter te willen worden, de ALV stemt hier unaniem mee in. 

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

 



9. Ontwikkelingen GWPU, MidWest en SVN 

 Leden en bestuur van de GWPU, opgericht 1978, hebben het besluit genomen om de GWPU te ontbinden en op te 

heffen. Redenen zijn dat er onvoldoende nieuwe bestuurskracht is en de toegevoegde waarde beperkt is geworden nu 

droge verenigingen direct kunnen aansluiten bij de federatie. Het bestuur zal de belangen van HSV Maarssen behartigen 

in de afwikkeling met respect voor hen die zich jaren hebben ingezet voor de GWPU. Ab Koning benadrukt het belang 

hiervan. 

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

federaties. Er liggen meerdere varianten om een organisatiewijziging door te voeren, maar er is vooralsnog geen 

consensus over de te volgen route. Het ziet er dus naar uit dat voorlopig veel bij het oude blijft. 

 

10. Rondvraag en Sluiting 

 WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Veel statuten zijn verouderd en niet meer in overeenstemming met de 

wet. Het blijkt dat de modelstatuten van SVN ook niet overeenkomen met de praktijk. Met name de werkwijze m.b.t. VBL 

en online aanvragen VISpas is onjuist opgenomen in de modelstatuten. De Juridische afdeling SVN zal er naar kijken, 

maar het vage antwoord dat we kregen, geeft aan dat dit geen prioriteit krijgt. Het bestuur zal een aanpassing van de 

statuten en het reglement doen en deze ter goedkeuring voorleggen aan een komende ALV. 

 Willem Nouris uit z’n ongenoegen over de mate van controle en het gedrag van controleurs zelf rond de kleine plas. Zo 

zou één iemand zelf stekken maken en vuur stoken. Herman zal als coördinator de controleurs bij elkaar roepen voor 

overleg. 

 Hennie Spitsbaard vraagt naar het beleid van HSV Maarssen rond loodvrij vissen. Herman geeft aan dat wij het beleid van 

MidWest volgen inzake de Greendeal. Willem Nouris geeft aan dat er geen wettelijk kader bestaat om lood te verbieden. 

Het bestuur stelt zich volgend op, we zijn geen koploper, en houden de ontwikkelingen in de gaten. 

 Ruud Pannekeet uit zijn waardering voor alle voorbereiding van de ALV en de kwaliteit van de stukken. Ruud geeft aan 

volgend jaar weer een evenement met haaivissen of zeevissen te willen organiseren. Het bestuur zegt alle medewerking 

toe en geeft aan dat iedereen die goede initiatieven heeft iets te organiseren van harte welkom is. Voor goede voorstellen 

is altijd budget beschikbaar. 

 Ab Koning benoemt het belang van goede communicatie tussen commissies. Op de deze ALV lijkt dat niet altijd goed te 

gaan. Tevens uit Ab zijn waardering voor al het gedane werk met een beperkt aantal bestuursleden. 

 

 
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 na de ALV 27 augustus 2021 
 
Dagelijks Bestuur (DB): Herman Nachtegaal (VZ), Eric Adamse (Secr) en Peter van Drie (PM) 
Vacature: geen 
 
Algemeen Bestuur (AB): DB plus Herman Verkerk (algemeen bestuurslid) 

Vacatures: 2e Voorzitter, 2e Secretaris, 2e penningmeester 
 
Kascontrolecommissie: Hans van den Berg (VZ), Louis Brundel en Ruud Pannekeet 
 
Wedstrijdcommissie (WC): Herman Nagtegaal (coördinator), Nico Renes en Peter van Drie 
 
Jeugdcommissie (JC): Herman Verkerk (coördinator ) 
Plus 3 vacatures.  Dirk Stooker, Ruud Pannekeet en Thalita Berns geven aan de helpende hand te willen uitsteken. 
 
Beheercommissie (BC): Eric Adamse (coördinator), Tom Rossewij en Erik van Emst 

 
Karpercommissie (KC): Eric Adamse (coördinator), 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 . 


