
 

 
Almelose Hengelsportvereniging 

“Vislust” 

 

Notulen Algemene ledenvergadering 

84ste Jaarvergadering 2017 

Vergaderdatum en –tijd Maandag 20 maart 2017, 20.00 uur  

Vergaderplaats Clubhuis AHV Vislust 

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

Roord, penningmeester, Gerrit Kamp, Hero Brinkman, Henk Wijnen, 

Ivo Nijboer, Leo Smit, notulist 

88 leden volgens presentielijst (inclusief bestuur). 

Afwezig met kennisgeving Dhr. Van Etten, Wolters en Jansen (40 jaar jubilarissen.) 

Dhr. De Jong (50 jaar jubilaris.) 

Dhr. Botterman, dhr. Smeeman (60 jaar jubilarissen.) 

 
 

1 Opening door de voorzitter. 
Fijn dat u er allemaal weer bent. En gelukkig in groten getale. Het was wel even spannend 
voor ons als bestuur. Geen uitnodiging voor de vergadering in het clubblad want -dat 
bestaat niet meer- maar een persoonlijke schriftelijke uitnodiging aan het begin van het 
seizoen. Dat was wel erg vroeg, maar u bent er toch. 
 
Van harte welkom op onze algemene ledenvergadering. 
Een bijzonder welkom aan onze trouwe leden die hun 40- 50- of 60-jarig lidmaatschap 
vieren. Hen gaan we straks huldigen. Daarnaast tellen we dit jaar ook nog 45 leden die 25 
jaar lid zijn. Hen hebben we een schriftelijke felicitatie gestuurd tezamen met een attentie. 
Zoveel jubilarissen duidt wel op een sport die verslavend is en dat geldt ook voor uw 
voorzitter. Het blijft een mooie bezigheid, die je in alle rust kunt beoefenen, maar ook in 
wedstrijdverband, dit geldt voor jong en oud. 
 
We gaan zo beginnen met onze vergadering. Tijdens de vergadering is de bar gesloten. We 
hebben halverwege onze vergadering even pauze. En na afloop is er ruim tijd om na te 
praten.  
Dames en heren, ik verklaar de 84ste jaarvergadering voor geopend. 
 
Zoals gebruikelijk lees ik u de namen voor van de leden die het afgelopen jaar zijn 
overleden waarna we een ogenblik stilte in acht nemen.  

 

Mededelingen: 

 

Het dagelijks bestuur heeft in november 2016 een onderhoud gehad met wethouder ten 

Seldam, wethouder van Sportzaken. Kennismaken was belangrijk voor ons als bestuur, 

maar we hadden ook een belangrijk onderwerp. We realiseren ons dat de vergrijzing 

gevolgen heeft voor de ouderen wat betreft bereikbaarheid van het viswater. We hebben 

veel water in Almelo, maar lang niet alles is goed bereikbaar, vaak zijn er te hoge oevers. 
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Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe vijver in Almelo, die rondom bereikbaar is, en 

met lage oevers. Het is geen eenvoudige vraag die we hebben gesteld aan de gemeente, 

maar we hebben hem gesteld en we gaan het proberen voor elkaar te krijgen. 

 

Onze beheerder Jan Pol is ziek en recentelijk is hij gedotterd en daarvan herstellende. 

Namens de vereniging hebben wij Jan een attentie gestuurd en wensen hem van harte 

beterschap. 

 

Ongeveer 2 weken geleden zijn we geconfronteerd met een poging tot inbraak. In het 

hekwerk rond het clubgebouw zijn gaten geknipt, een rolluik is vernietigd, een grote 

thermopane ruit ingegooid, en tafels zijn beschadigd door rondvliegend glas. We zijn 

gelukkig niets kwijt, ik neem aan dat het alarm de daders heeft doen vluchten, maar het 

kost ons toch weer € 500,- aan eigen risico. Zonde van het geld. 

 

Nog even een mededeling van de Veteranencommissie: we gaan loten aan de Fietsbrug, 

en dan inrijden vanaf de Slagenweg! 

 

Tot zover de belangrijkste mededelingen. 

 
2  Notulen van de ALV van 21 maart 2016. 

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

 
3 Ingekomen en uitgaande stukken van 2016 

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

vergadering worden ingezien. 

 
4 Jaarverslag van de secretaris. 

  
Terug kijkend op het afgelopen jaar 2016.  
Het leden bestand stond op 31 december 2016 op 4.105 seniorleden en 279 juniorleden 
waarvan 9 ereleden wat het totaal brengt op 4.392 leden. 
Dat is een teruggang van 203 leden bij afgelopen jaar. 
De samenstelling van het bestuur bestond dit jaar onder leiding van de voorz. W. v/d Bos: 
 
voorzitter:    W. van den Bos 
secretaris:    G. Aalderink 
penningmeester en 2e voorz.  H. Roord 
Leden:     H. Brinkman 
 G. Kamp 
 I. Nijboer 
     H. Wijnen 
  
Het bestuur kwam voor vergadering in 2016 14 maal bijeen en bezocht daarnaast de 
vergaderingen van de overkoepelende organisaties, zoals die van Federatie Oost Nederland 
en Rayon 1. En regionaal overleg met Ons Genoegen uit Hengelo en OHV Oldenzaal. 
 
Toch wil ik vermelden, dat uw bestuur vergrijst maar hopelijk komend jaar jongere 
bestuursleden er bij. 
De voorzitter heeft aangegeven zijn functie nog een jaar te willen verlengen. 
De secretaris heeft besloten te willen stoppen na 14 jaar. Ook bestuurslid G. Kamp gaf aan 
zich niet meer herkiesbaar te stellen. 
Gelukkig hebben er zich voor deze plaatsen kandidaten beschikbaar gesteld. 
 
Het afgelopen jaar is er veel werk verzet door leden van de onderhoudsploeg, en wel met 
name rondom het clubgebouw, en het bestrijden van het ongedierte onder het clubgebouw, 
en dit soort onderhoud zal nog wel een tijdje aanhouden. Ook is er door het A.O.C. met 
inzet van leerlingen gesnoeid. Dit als leer object. 
  
De wedstrijdcommissie organiseerde de vele jaarlijks terugkerende wedstrijden.  
• Winnaar bij de jeugd in 2016: Wisselbokaal door Hugo Teernstra. 
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• Bij de Senioren Competitie 1e Bjorn Kienhuis. 
• Veteranencompetitie 1e Hans Berkenbosch. 
• Lulof beker 2 winnaars Jan Hammink en Dick Dijkstra. 
• Jan Smit beker gewonnen door Dick Dijkstra. 
• Veteranen/Barbecue cup Jaap Wever. 
• Vrijwilligers bokaal Jan Hammink. 
• Kampioen bij biljarten is geworden Adrie Letteboer. 
 
De gecombineerde vergadering bestuur en commissies werd gehouden op 7 november 
2016. De 83e najaarsvergadering vond 21 november 2016 plaats.  
 
Een aantal projecten is nog niet voltooid, zoals het verontdiepen van de vijver, doch dit 
punt blijft onze aandacht houden. 
 
Het clubblad is zoals u weet opgehouden te bestaan, en is vervangen door de Nieuwsbrief. 
Deze wordt op professionele wijze verwerkt door Harry Roord. 

 
Tenslotte wil ik namens de vereniging alle vrijwilligers en commissieleden bedanken voor 
hun inzet en een gezond en vangstrijk visjaar toewensen. Aldus secretaris Gerrit Aalderink. 

 
 

5 Financieel verslag. 

Aan de leden wordt uitleg en toelichting gegeven over de realisatie 2016. Er is een verlies 

over 2016 van ruim € 3.000. Dat wordt ten laste gebracht van de algemene reserve.  De 

begroting 2017 kent geen verrassingen. De consumptieprijzen behoeven waarschijnlijk een 

kleine aanpassing naar boven.  Wel vervalt een handelingsvergoeding van € 1,- per lid, 

welke Vislust ontvangt van Sportvisserij Nederland. Deze zal dus leiden tot een 

contributieverhoging van € 1,-.| 

De begrotingen van de diverse commissies zijn akkoord. De ALV stemt in met de 

contributieverhoging van € 1,- in 2018 (voor seniorenleden). De voorzitter vult aan dat de 

jeugd t/m 13 jaar een gratis lidmaatschap kan aanvragen. 

 
6 Verslag van de kascommissie. 

De kascommissie bestond uit de heren B. Snippe en F. van Duiven. Dhr. van Duiven doet 

verslag van de controle. Alles is in goede orde bevonden. Er wordt decharge verleend door 

de ALV. 

 
7 Verkiezing kascommissie 

Dhr. B. Snippe is aftredend. Mevrouw Middendorp stelt zich beschikbaar als reservelid voor 
de controle over 2017 en als lid voor de kascommissie 2018. Zij wordt vervolgens als 
zodanig benoemd. 

 
8 Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn dhr. G. Aalderink en dhr. G. Kamp. Voorzitter Wim van 

de Bos is aftredend doch wel herkiesbaar en wordt vervolgens met instemming van de ALV 

herkozen voor een jaar. Peter Thé en Armin Büter zijn door het bestuur voorgedragen en er 

zijn geen tegenkandidaten. Zij worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Peter Thé 

wordt secretaris. 

Het bestuur stelt voor om de beide aftredende bestuursleden Gerrit Aalderink en Gerrit 

Kamp tot erelid te benoemen, vanwege hun jarenlange inzet. Onder luid applaus geeft de 

ALV te kennen het hiermee eens te zijn. Met het uitreiken van een speld wordt de 

benoeming bekrachtigd. Heren gefeliciteerd. 

 

Pauze 

 
9 Samenstelling Commissies 

Harry Roord geeft tekst en uitleg over de samenstelling van de diverse commissies. Een 

volledig actueel overzicht zal op de website komen te staan. 
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10 Huldiging jubilarissen. 

De leden die 40, 50 of 60 jaar lid zijn van de vereniging worden door de voorzitter en de 

nieuw benoemde secretaris gehuldigd. Ieder ontvangt ter herinnering een horloge en een 

boeket bloemen. 

 
11 Rondvraag.  

 Er waren dit keer geen vragen. 

 
12 Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur en bedankt allen voor hun gewaardeerde 

aanwezigheid en wenst ieder veel geluk bij de verloting en voor daarna wel thuis. 

 

 

 

Almelo, 1 mei 2017  

 

 

Wim van den Bos 

 

 

 

 

Peter Thé 

Voorzitter secretaris 

 

 

26 maart 2018 

 

Wim van den Bos 

 

 

 

 

Peter Thé 

Voorzitter secretaris 

 


