
 

 
Almelose Hengelsportvereniging 

“Vislust” 

 

Notulen Algemene ledenvergadering 
82ste najaarsvergadering 2015 

Vergaderdatum en –tijd 23 november  2015, 20.00 uur 

Vergaderplaats Clubhuis AHV Vislust 

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

penningmeester, Ivo Nijboer, Hero Brinkman, Henk Wijnen,  80 leden 

volgens presentielijst 

Afwezig met kennisgeving Gerrit Kamp bestuurslid, J. Pol, G.J. Vos, dhr. Ferwerda. 

 

1. Opening door de voorzitter met een woord van welkom aan alle aanwezigen. De waardering 

voor de grote opkomst wordt uitgesproken en het geeft aan hoezeer de leden verbonden zijn 

met Vislust. De najaarsvergadering is het moment om de prijswinnaars van het afgelopen 

seizoen in het zonnetje te zetten. Dat doe we dan ook straks. Want prestaties behoren 

gewaardeerd te worden.  

De commissie 60+ heeft een plan gemaakt om de opzet van de competitie 60+ en 55+ te 

wijzigen. Het wordt in 2016 één competitie waaraan iedereen van 55 jaar en ouder kan 

deelnemen. Met daar tussenin een barbecuewedstrijd. En de naamgeving van commissie 60+ 

wijzigt in VETERANEN. Ik heb er vertrouwen in dat we hier veel vissers blij mee maken. Een 

mooi idee van de commissie, mensen bedankt! En bent u 55 jaar of ouder, geef u eens op, doe 

eens mee. Het is gezellig en leerzaam. 

Het is donker buiten, anders had u gezien dat er buiten door de gemeente druk gezaagd en 

geruimd is. Veel bomen zijn op leeftijd en leverden soms  gevaar op. Ook rond de vijver zelf 

gaan we misschien nog bomen rooien om de vijver goed bevisbaar te houden. En dan moet er 

natuurlijk wel vis inzitten. Daarom hebben we ook een flinke hoeveelheid vis besteld, zowel 

karpers als brasems. En als het goed is zijn ze te groot voor de aalscholvers. Dus volgend 

voorjaar moet er zeker weer een visje te vangen zijn. Doe er uw voordeel mee.  

Ook goed te melden is dat vanaf 1 januari bijna alle water binnen de gemeentegrenzen tot het 

viswater van Vislust behoort. Ik weet zeker dat we veel Almeloërs hiermee een groot plezier 

doen. Let op de nieuwe regiovergunning die u in 2016 ontvangt.  

En als sportvisser willen we altijd leren. Daarom hebben we vanavond de bekende 

wedstrijdvisser Peter Post weer in ons midden, net als vorig najaar. Peter behoort tot het team 

van HSV Het Baarsje dat in september Nederlands kampioen korpsen werd. Met kop en 

schouders stak dit team boven de rest uit, bijna 60 kilo vis. Overigens werd het korps van 

Vislust elfde met ruim 21 kilo vis, een mooi resultaat in een deelnemersveld van 28 korpsen. 

Nogmaals fijn dat u er bent. Ik wens u een goede vergadering toe.  

Hiermee verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Notulen van de ALV van 24 november 2014. Deze worden vastgesteld en door de voorzitter en 

de secretaris ondertekend. 
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4. Toelichting viswater en visrechten: 

Met ingang van 1 juli 2015 heeft Vislust de visrechten voor bijna alle water binnen de 

gemeentegrenzen. Met het waterschap zijn we nog niet tot overeenstemming gekomen over de 

visrechten voor het water rond de Bascule en in de Almelose AA. Wordt vervolgd. De regionale 

lijst van viswateren geeft met ingang van 1-1-2016 exact aan waar gevist mag worden. Een 

mooie uitbreiding van de vismogelijkheden in Almelo. 

 

5. Huldiging jeugd 2015 

De voorzitter huldigt als jeugdkampioen categorie A Merijn Lubberts en als jeugdkampioen B 

Dennis Oude Bennink. 

 

6. Huldiging winnaars competitie senioren 2015 

• 1ste prijs Hans Oude Bennink (Wim Steunenbergbeker) 

• 2de prijs Jan Platjes 

• 3de prijs Thomas Pruim 

 

7. Uitreiking Lulof-beker (grootste vis voor- en najaarsconcours): Gerrit Kamp. 

 

8. Uitreiking Jan Smit-beker (winnaar- voor en najaarscouncours): Wim Bokhove 

 

9. Winnaar Competitie 60+ 2015: Hans Berkenbosch en competitie 55+ 2015: Ben Nijenhuis 

 

10. Winnaar vrijwilligersbokaal 2015: Bjorn Kienhuis 

 

11. Winnaar biljartcompetitie 2015: H. Verweg. 

 

12. Rondvraag 

• Dhr. Haghuis vraagt naar de karpers welke in de zomer van 2015 zijn gered uit een 

beek nabij het Heraclesstadion. De voorzitter legt uit dat om 77 kapers ging en dat 

deze door een beroepsvisser, in overleg met Hengelsportfederatie Oost-Nederland, zijn 

overgebracht naar de Weezebeek. 

• Jan Hammink stelt voor het kerstkaarten in ere te herstellen. Het bestuur stemt in. Jan 

Hammink gaat het organiseren. 

 

13. Pauze 

 

14. Na de pauze houdt Peter Post, een bekende wedstrijdvisser, een boeiende lezing over visser, 

techniek, voer en aas. Het is een vervolg op de presentatie bij de najaarsvergadering 2014. 

 

15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur waarna de bijeenkomst wordt afgesloten met 

een verloting met hengelsportprijzen. 

 

Almelo, 1 februari 2016 Wim van den Bos 

 

 

 

 

 

 

Gerrit Aalderink 

Almelo, 21 november 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 Voorzitter secretaris 

 


