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Notulen Algemene Ledenvergadering 2016 

Vergaderdatum en –tijd Maandag 21 maart 2016, 20.00 uur 

Vergaderplaats Clubhuis AHV Vislust 

Aanwezig Wim van den Bos, voorzitter, Gerrit Aalderink, secretaris, Harry Roord, 

penningmeester, Henk Wijnen, Hero Brinkman, Gerrit Kamp, Ivo Nijboer 

85 leden volgens presentielijst 

Afwezig   

 

1 Opening en mededelingen 
Een algemene ledenvergadering is voor mij als voorzitter en voor ons als bestuur, altijd een 
bijzonder moment. Het is moment waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde 
beleid. De secretaris zal dat in het jaarverslag doen, de penningmeester praat ons bij over de 
financiën, we staan stil bij de leden die ons ontvallen zijn maar ook bij de leden die al lang deel 
uitmaken van onze vereniging en dit jaar jubileren. Ik heet u allen van harte welkom op deze 
ledenvergadering en verklaar de vergadering voor geopend. 
 
Zoals gebruikelijk leest de voorzitter de namen voor van de leden die ons in het afgelopen 
verenigingsjaar zijn ontvallen, waarna een minuut stilte in acht wordt genomen. 

 

Mededelingen 

� In de ALV voorjaar 2015 is gemeld dat we op zoek zijn naar een redacteur om de 
toekomst van het clubblad weer een tijd veilig te stellen. Er heeft zich niemand 
gemeld. Het bestuur kan deze taak er niet bij doen. Jan Hammink, onze huidige 
redacteur, heeft recentelijk zijn en ons laatste clubblad, nummer 100, verzorgd. Een 
mooi extra dik clubblad met een terugblik op de geschiedenis van ons clubblad. Het 
is natuurlijk maar een greep uit de vele duizenden pagina’s die in de loop van de 
jaren ons clubblad hebben gemaakt tot wat het is, een bron van informatie en een 
mooi communicatiemiddel voor onze leden. Jammer dat we moeten stoppen. Rest 
ons Jan te bedanken voor zijn jarenlange inzet. 
 

� Wat nu, nu we geen clubblad meer hebben. Een paar dingen zijn belangrijk.  
a. De eerste is dat u zich kunt abonneren op een digitale nieuwsbrief. Als u naar 

de homepage van Vislust gaat ziet u rechts bovenin de mogelijkheid zich te 
abonneren op een nieuwsbrief. Deze ontvangt u dan per mail. Voor de 
enkeling die nog geen mail heeft, zullen altijd een paar geprinte exemplaren 
klaar liggen in het clubhuis. 

b. Het tweede belangrijke punt om te weten is de uitnodiging voor de ALV. Die 
stond altijd het clubblad. Dat verdwijnt. Volgens de statuten moeten we de 
leden schriftelijk oproepen of door een advertentie in een veel gelezen dagblad 
binnen de regio Almelo. Dat wordt dus een advertentie in de Twentsche 
Courant Tubantia. Deze advertentie verschijnt tenminste drie weken vóór de 
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ledenvergadering in de krant. Maar we zullen ook op de website de 
vergaderingen aankondigen. 

c. Wat dan ook belangrijk is, is dat de agenda en de notulen door u zelf op de 
website geraadpleegd kunnen worden. Op de dag van de vergadering zullen 
we ook gedrukte exemplaren klaar leggen natuurlijk, op de tafels hier in ons 
clubhuis. 
 

� Visrechten: zoals u allemaal hebt kunnen lezen zijn onze visrechten binnen de 
gemeente Almelo sterk uitgebreid. U vindt alle water waarin u nu mag vissen in de 
regionale lijst van viswateren. Daarnaast zijn we nog met Sportvisserij Oost-
Nederland in gesprek over het Almelo-Nordhornkanaal en de Almelose AA. Hou de 
website in de gaten voor eventuele uitbreiding van ons viswater. 
 

� Dollegoorvijver. Op 19 december hebben we een grote hoeveelheid vis uitgezet in 
onze vijver. Karpers maar ook brasems. Gooi de hengel in het voorjaar maar eens 
uit in de vijver. We zijn benieuwd naar de resultaten. 
 

� De commissie 55+ en 60+ gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt de 
commissie veteranen. De beide afzonderlijke competities worden samengevoegd in 
één nieuwe competitie. Met een flink aantal prijzen. Het wordt daarmee een stuk 
eenvoudiger om ook eens in de prijzen te vallen. De traditionele busreis verdwijnt en 
daarvoor in de plaats komt een gezellige barbecue, halverwege de competitie. 
 

2 Notulen Algemene Ledenvergadering 2015 

De notulen staan in het clubblad en worden zonder wijzigingen vastgesteld en ondertekend 

door de voorzitter en de secretaris. 

 

3 Ingekomen en uitgaande stukken 2015 

Deze liggen ter inzage in de bestuurskamer en kunnen in de pauze of na afloop van de 

vergadering worden ingezien. 

 

4 Jaarverslag van de secretaris 2015 

De secretaris gaat in het Jaarverslag 2015 in op het ledenaantal, de samenstelling van het 

bestuur, het aantal vergaderingen in 2015, de inzet van de vele vrijwilligers, de viswedstrijd 

met 120 kinderen bij gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis. 

 

5 Financieel verslag 2015, begroting 2016 en contributie 2017 

De penningmeester presenteert de resultaten. Er is een verlies over 2015 van € 7.237,-. Dat is 

€ 2.500 minder verlies van begroot. In die zin dus een meevaller. 

De resultaten van het clubhuis zijn iets verminderd; minder omzet en de marge tussen inkoop 

en omzet is iets achteruit gegaan.  Het bestuur zal daarom in de loop van het jaar mogelijk de 

consumptieprijzen aanpassen. 

De begroting 2016 laat een iets beter beeld zien. Dat komt omdat de uitgaven voor het 

clubblad, en de verspreiding daarvan, gaan verminderen. Bovendien is de contributie dit jaar 

€ 1,- hoger. Naar verwachting hebben we een sluitende begroting. Het bestuur stelt voor de 

contributie over 2017 niet te verhogen. Het bestuur stelt wel voor mogelijke verhogingen van 

de afdrachten aan Sportvisserij (Oost) Nederland –afgerond naar boven op 50 eurocent- wel 

door te berekenen in de contributie. De ALV stemt daarmee in. 

 

6 Kascontrole 2015 

Op 8 maart heeft de kascommissie (de heren B. Snippe en B. Nijenhuis) de boekhouding over 

2015 gecontroleerd. B. Nijenhuis doet hiervan verslag en vraagt de ALV het bestuur decharge 

te verlenen over het boekjaar 2015. Aldus besluit de ALV. 

 

7 Verkiezing kascommissie 

B. Nijenhuis is aftredend. De kascommissie voor het boekjaar 2016 wordt uitgevoerd door F. 

van Duiven en B. Snippe. Voor 2016 wordt een reservelid gezocht, tevens lid van de 

kascommissie voor het boekjaar 2017 en 2018. H. Berkenbosch meldt zich hiervoor aan. De 

voorzitter bedankt B. Nijenhuis voor zijn inzet. De heer Nijenhuis maakt van de gelegenheid 

gebruik de penningmeester te complimenteren met de verzorgde wijze waarop de financiële 

administratie wordt gevoerd. 
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8 Bestuursverkiezingen en benoeming ereleden. 

Alle zittende leden zijn herkiesbaar, de voorzitter en de secretaris voor een periode van één 

jaar, H. Wijnen voor een periode van drie jaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. Aldus 

wordt besloten door de ALV. 

 

Pauze 

 

9 Samenstelling commissies 

Er zijn weer de nodige mutaties. Deze worden doorgenomen en bijgewerkt in het 

commissieoverzicht. Aftredend en niet terugkerend in een commissie zijn H. Berkenbosch en H. 

de Groot. Beiden krijgen een enveloppe met inhoud volgens de attentieregeling. 

 

10 Huldiging jubilarissen 

� 40 jarig jubileum de heren A. Wijman, J. Webbink en J. Bokhove 

� 50 jarig jubileum de heren A. Gerritsen, J. Seinen, J. Hammink, K. Krabshuis, A. Letteboer 

en T. Platel 

� 60 jarig jubileum de heren H. Tijhof, J. Bouwen en H. Schoenmaker 

Alle jubilarissen (wwarvan er 3 niet zijn verschenen) krijgen een horloge met gedrukt logo in 

de kleuren brons, zilver en goud uitgereikt, alsmede een bos bloemen. 

 

11 Rondvraag 

� B. Menger heeft vanuit zijn militaire achtergrond moeite met de naam Veteranen als 

opvolger van de commissie 60+. Waar het ook in sporttermen een veel gebruikte 

benaming is wordt deze gehandhaafd; 

� J. Bokhove veronderstelt een wijziging voor de bodes nu het clubblad wegvalt en vraagt 

het bestuur daarover in overleg te gaan met de bodes. Dit wordt toegezegd. 

� B. Nijenhuis ziet nog graag een wijziging in de nieuwe competitie opzet van de veteranen. 

Het bestuur stelt dat we starten zoals door de commissie is uitgewerkt en  dat we na één 

jaar uitproberen altijd kunnen evalueren hoe het verlopen is. 

� H. Berkenbosch stelt voor de oproep voor de ALV niet in de Tubantia te doen maar in het 

Almeloos Weekblad. De statuten schrijven voor dat oproeping plaats vindt in een regionaal 

dagblad. Het bestuur denkt nog na over alternatieven. 

� H. Roord vraagt nogmaals aandacht voor de volledigheid van de vispapieren aan de 

waterkant. De Vispas moet altijd getoond kunnen worden in combinatie met de landelijke 

lijst van viswateren en de regionale vergunning. De laatste twee papieren documenten 

mogen digitaal worden getoond met Visplanner.nl. 

� W. van den Bos: om de nieuwe competitie opzet van de Veteranen te stimuleren stelt het 

bestuur gedurende het seizoen 2016 voor elke wedstrijd per 6 deelnemers een kleine 

poelprijs beschikbaar. Zijn er 36 deelnemers, dan is er dus per 6 deelnemers een extra 

prijsje te verdienen. 

 

12 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 en dankt de aanwezigen voor hun komst.. 

 

De avond wordt besloten met een verloting met hengelsport artikelen. 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering,  4 april 2016. 

 

Wim van den Bos 

 

 

 

Gerrit Aalderink 

Voorzitter secretaris 

 

Vastgesteld op de ALV van 20 maart 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter secretaris 
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