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1 Opening door de voorzitter. 

 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
 
Beste leden, 
 
We zijn weer bij elkaar voor onze Najaarsvergadering. In deze vergadering kijken we altijd terug 
op het afgelopen seizoen en huldigen we onze kampioenen. 
 
Wat goed is om te zien is dat we als vereniging kunnen veranderen. Ik zie in 2016 de 
samenvoeging van de 55+ en de 60+ in de Veteranen. Ik heb er eigenlijk alleen maar goede 
berichten over gehoord. En het komend seizoen verlaten de veteranen misschien wel onze mooie 
Loolee. Hoezo niet openstaan voor veranderingen? Een prima ontwikkeling dat deze commissie 
nadenkt hoe het voor de deelnemers zo aantrekkelijk mogelijk te maken om deel te nemen aan de 
veteranencompetitie en andere activiteiten als een gezamenlijke barbecue. 
 
Maar ook bij de senioren komt er een verandering aan. In de competitie 2017 wordt gevist op 
gewicht en op aantal. Een ontwikkeling die logischerwijs aansluit op de ontwikkeling van ons 
viswater waarin het vangen van grote en zware vis in voedselarm water steeds meer uitzondering 
wordt en de visser zich steeds meer richt op kleine vis, die nog wel te vangen is. Een combinatie 
van aantal en gewicht om tot een klassement te komen is dan een mooie ontwikkeling.  
 
En om bij de veranderende visstand even aan te sluiten, deze week stond in de Tubantia een groot 
interview met Jan Hammink, bij iedereen wel bekend. Ook Jan praat daarin over de wijzigingen in 
de visstand in de wateren waarin we vissen. Jan, je bent een goede ambassadeur voor de 
hengelsport. En jouw foto op de voorpagina samen met mindere grootheden als Jorien ter Mors en 
Hillary Clinton is niet misplaatst.  



Wat ook mooi was om te zien was dat we weer een aantal karperwedstrijden in competitieverband 
hebben gehad binnen Vislust. Een prima initiatief van de karpercommissie.  
De jeugd was in 2017 wel heel moeizaam voor wat betreft het aantal deelnemers. Maar de 
jeugdcommissie laat zich niet uit het veld slaan. Het komende seizoen zoekt de commissie de 
jeugd op. Geen instructieavonden meer in het clubhuis, maar ze trekken de wijk in, zoeken de 
jeugd op aan het water.  
 
Beste mensen, fijn dat u er allemaal bent.  
Ik verklaar de najaarsvergadering 2016 voor geopend. 
 
 
2 Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen 
 
3 Notulen van de ALV van 23 november 2015.  

Deze worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend.  
 

4 Huldiging Jeugdkampioen Vislust 2016 
De eer ging dit jaar naar Hugo Teernstra. Felicitaties van de voorzitter en applaus. 

 
5 Huldiging kampioen Senioren Competitie Vislust 2016 (Wim Steunenbergbeker) 

1ste : Björn Kienhuis 
2de : Gerrit Meyer 
3de : Hans Oude Bennink 

 
6 Huldiging kampioen Veteranen Competitie Vislust 2016 

In deze nieuwe competitie was Hans Berkenbosch de winnaar. 
 
7 Uitreiking Lulofbeker (grootste vis) 

Dit jaar waren er 2 winnaars, Jan Hammink en Dick Dijkstra vingen allebei een vis met een 
lengte van 51,5 cm!  

 
8 Uitreiking Jan Smit Beker (winnaar Voorjaars- en Najaarsconcours) 

Dit jaar was de winnaar Dick Dijkstra  
 
9 Uitreiking Veteranen 

De winnaar bij deze wedstrijd was Jaap Wever 
 
10 Uitreiking Vrijwilligersbokaal 

De winnaar was dit jaar Jan Hammink 
 
11 Huldiging kampioen Biljarten 

Dit jaar was de winnaar Adrie Letteboer 
 
12 Rondvraag.  

 
 Dhr. Heithuis “bedankte” de onbekende persoon die voor een verbrande stek aan de 

Dollegoorvijver verantwoordelijk was. Verder kon de voorzitter hem antwoorden over 
 de kwestie van de karpers in het slootje naast het Heraclesstadion.  
 
 Dhr. Middendorp vroeg of er niet meer invaliden visstekken ingericht konden worden in de 

regio. Dhr. Roord deed hem het voorstel om eventuele gewenste locaties aan het Bestuur door 
te geven, dan zal het Bestuur daarover contact opnemen met Oost Nederland. 

 
 Verder had dhr. Middendorp een opmerking over het lozen van rioolwater in de vijver aan de 

Beethovenlaan. Er komt dan een hoop vuil mee. De voorzitter antwoordde hem dat hij deze 
kwestie zal doorspelen aan Oost Nederland.  

 
13 Pauze 



 
14 Visreizen naar Noorwegen 

Een boeiende presentatie over visreizen naar Noorwegen waarbij vele aspecten belicht      
werden, verzorgd door dhr. Joris Nieuwenhoff, een enthousiaste vertegenwoordiger van 
Visreizen.nl 

 
15 Sluiting 

Sluiting door de voorzitter waarna de bijeenkomst wordt afgesloten met een verloting van 
mooie en nuttige hengelsportprijzen. 

 
Almelo, 21 november 2016 
 
 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering, 6 februari 2017. 
 

 
Wim van den Bos 
 
 
 
 

Gerrit Aalderink 

Voorzitter secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld op de Najaarsvergadering van 20 november 2017 
 
Wim van den Bos 
 
 
 
 

Harry Roord 

Voorzitter Wnd. secretaris 
 


