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Vergaderplaats

Clubhuis AHV Vislust

Aanwezig

De bestuursleden Harry Roord (penningmeester en wnd. secretaris), Henk
Wijnen (notulen), Hero Brinkman, Armin Büter, Ivo Nijboer
75 leden volgens presentielijst

Afwezig
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m.k.a. de leden Wim van den Bos (voorzitter, ziek), W. Dijkstra, B.
Gagliano

Opening en mededelingen
De penningmeester/wnd. secretaris H. Roord heet de aanwezigen van harte welkom op onze
algemene ledenvergadering en meldt dat onze voorzitter door griep de vergadering helaas niet
kan bijwonen.
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 42 leden die 25 jaar lid zijn.
Hen hebben we een schriftelijke felicitatie gestuurd tezamen met een attentie.
Ieder jaar zoveel jubilarissen duidt wel op een sport die verslavend is.
Het blijft een mooie bezigheid, welke je in alle rust kunt beoefenen, maar ook in
wedstrijdverband, dit geldt voor jong en oud.
Als vereniging hebben we een rustig jaar achter de rug. Behalve een inbraak in ons clubhuis
(vorige ALV al bekend) met een schade van meer dan € 2.000,- is er eigenlijk niet zo veel te
melden.
Vorig jaar heb ik u gemeld dat we in gesprek waren met de gemeente bij onze zoektocht naar
een nieuwe vijver. Dit heeft tot dusver niet tot enig resultaat geleid. Eind 2017 hebben we voor
deze wens de schriftelijke aandacht van de politiek gevraagd, met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen, maar helaas.
We ontvingen geen reactie en zagen het niet terug in de verkiezingsprogramma’s in de
Almelose politiek. Jammer. Maar we blijven ons inspannen om de visserijmogelijkheden in
Almelo te verbeteren. We gaan in ieder geval een nadere verkenning uitvoeren naar een vijver
op het Bedrijventerrein richting Vriezenveen.
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 nog een mooie
verloting en hebben we nog ruim tijd om na te praten.
Verder dankt de voorzitter de commissieleden voor hun niet aflatende inzet voor de vereniging.
Dames en heren, ik verklaar de 85ste 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
•
Onze clubhuismedewerker Jan Pol is nog steeds ziek. U ziet Jan misschien wel en af toe in
het clubhuis, maar dat is alleen voor aangepaste werkzaamheden.
•
In verband met de niet volledige inzetbaarheid neemt Edmond Kats een groot deel van het
dagelijkse werk in het clubhuis voor zijn rekening. Dat behelst de schoonmaak van het
gehele clubhuis, de inkoop, het magazijn- en voorraad beheer, de bediening aan de bar.
We zijn met alle vrijwilligers binnen Vislust blij, maar zeker ook met Edmond.
•
In de ALV 2017 heeft u ingestemd met de benoeming van Peter The tot bestuurslid. Hij
ging binnen het bestuur tevens de functie van secretaris vervullen. Door gewijzigde
werkomstandigheden zag Peter in het najaar van 2017 geen mogelijkheid meer om de
bestuurs- annex secretarisfunctie te vervullen. Vanaf dat moment heeft Harry Roord de
waarneming van deze functie voor zijn rekening genomen; dat was op dat moment de
enige oplossing binnen het bestuur. Tijdelijk is dat misschien wel een oplossing, maar ik
hoef u niet uit te leggen dat dat geen wenselijke situatie is.
•
Recentelijk stond er een stuk in de krant over loodgebruik door spotvissers. Wie dat artikel
heeft gemist kan het nog nalezen in de laatste nieuwsbrief. We houden u op de hoogte
van dit onderwerp, want er komt ongetwijfeld een vervolg.
•
Afgelopen jaar heeft ons lid Jeffrey Langejans de opleiding tot vismeester gevolgd. Hij kan
daarmee les gaan geven aan groepen 8 van basisscholen. Ter ondersteuning van het
praktijkgedeelte van deze visles hebben we dan weer vrijwilligers nodig. Jan Bokhove en
Harry Roord hebben recentelijk de opleiding viscoach gevolgd.
•
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Wet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) in werking. Voor ons als vereniging geldt dat straks inzichtelijk
moet zijn welke gegevens van welke (groepen) personen, op welke plek(ken) zijn
opgeslagen en waarom. Daarnaast moet duidelijk zijn wie toegang heeft tot deze
persoonsgegevens (intern en extern) en dat veilig met de persoonsgegevens wordt
omgegaan. Dat betekent mogelijk iets voor de wijze waarop inschrijvingen voor
wedstrijden tot stand komen en worden bijgehouden. Dus mogelijk van belang voor de
wedstrijdcommissie en voor de veteranencommissie, maar ook voor een aantal andere
wedstrijdreeksen zoals die worden georganiseerd door de heren Kreeft, Berkenbosch en de
Groot (die laatste organiseert de wedstrijdenreeks van Adrie Afink die is overleden). Maar
ook de biljartcommissie houdt een persoonsregistratie bij. We houden voor jullie in de
gaten of en welke consequenties het heeft.
•
Aanstaande woensdag, 28 maart, is het jaarlijkse paaskaarttoernooi. U kunt klaverjassen of
jokeren. Deelname kost slechts € 3,-. Als ik het goed heb, hebt u altijd prijs. Opgeven kan
bij Jan Hammink;
•
De overige mededelingen houden verband met de onderwerpen op deze agenda en komen
verderop in deze vergadering aan de orde.
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Notulen Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2017
Deze notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.
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Ingekomen en uitgaande stukken 2017.
Deze liggen ter inzage in de bestuurskamer en kunnen in de pauze of na afloop van de
vergadering worden ingezien.
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Jaarverslag van de secretaris.
Bij het ontbreken van een secretaris leest H. Brinkman het Jaarverslag 2017 voor.
Het aantal leden op 31 december 2017:
seniorleden
4.032 (dat is 2% minder seniorleden of min 73)
juniorleden
208 (dat is 25% minder juniorleden of min 71)
Dat is in totaal een teruggang van 144 leden (3%).
De vereniging telt 10 ereleden.
Nieuw in 2017 was er voor het eerst de mogelijkheid een gratis jeugdlidmaatschap af te
sluiten, om op die manier meer kinderen kennis te laten maken met de hengelsport. Via de
website konden kinderen tot 14 jaar een dergelijk lidmaatschap gratis aanvragen. Daar is maar
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liefst 157 keer gebruik van gemaakt. Deze kinderen konden daarmee gratis vissen in de
Almelose vijvers en zodoende laagdrempelig kennis maken met de hengelsport. Of we op deze
wijze weer een groei gaan krijgen is nu nog moeilijk te voorspellen.
De samenstelling van het bestuur bestond dit jaar onder leiding van onze voorzitter Wim van
den Bos.
Tot de ALV van 2017 was Gerrit Aalderink secretaris. Deze werd opgevolgd door Peter Thé.
Peter legde in het najaar 2017 zijn functie neer. Vanaf dat moment neemt Harry Roord deze
functie waar.
Penningmeester en 2e voorzitter is Harry Roord. De overige bestuursleden in 2017 waren Gerrit
Kamp (tot aan de ALV), Hero Brinkman, Ivo Nijboer, Armin Büter en Henk Wijnen.
Het bestuur kwam in 2017 14 maal bijeen voor een vergadering. Het dagelijks bestuur bezocht
daarnaast de vergaderingen van de overkoepelende organisaties, zoals die van Federatie Oost
Nederland en Rayon 1.
Als hengelsportvereniging is onze kernactiviteit het organiseren van viswedstrijden.
Met name de wedstrijd- en de veteranencommissie organiseert jaarlijks vele wedstrijden, al
dan niet in competitieverband. En dat levert ook winnaars op. Die hebben we in de
najaarsvergadering al in het zonnetje gezet.
Een kort overzicht.
• Winnaar de Senioren Competitie Henri Wermelink.
• Winnaar Veteranencompetitie Jan Hammink.
• Winnaar Lulof beker (grootse vis voor- en najaarconours) is gewonnen door Sietse Dijkstra.
• Winnaar Jan Smit beker (winnaar klassement voor- en najaarconcours) is gewonnen door
Bert Nieuwenhuis.
• De Veteranencup is gewonnen door Harry Roord
• De Vrijwilligers bokaal is gewonnen door Dick Ardesch.
• Verder organiseert de wedstrijdcommissie nog een flink aantal wedstrijden, al dan niet in
samenwerking met hengelsportwinkeliers. En denk ook aan bijvoorbeeld de kortste
nachtwedstrijd bij het ingaan de van de zomer en aan de jaarlijkse man-vrouw wedstrijd,
een leuk evenement voor u en uw partner, kost niets en altijd prijs.
• En niet te vergeten, Vislust werd in april 2017 winnaar van de Boeskoolcup. Dat is een
jaarlijkse korpswedstrijd tussen bestuurders en/of leden van Ons Genoegen Wierden, Ons
Genoegen Hengelo, OHV Oldenzaal, HSV Haaksbergen en AHV Vislust. Dat betekent dat
Vislust in 2018 deze wedstrijd organiseert. Dan wordt er gevist om de Dollegoorcup.
• Kampioen bij het biljarten is geworden Harrie Struis.
Om een indruk te geven van het aantal viswedstrijden: voor 2018 zijn er tot dusver 80
wedstrijdvergunningen aangevraagd en verleend. Dat zijn dus de éénmalige wedstrijden, de
diverse competities en een aantal overige wedstrijdreeksen.
De gecombineerde vergadering van het bestuur en de commissies werd gehouden op 6
november 2017. De 84e najaarsvergadering vond 20 november 2017 plaats. De bezoekers
herinneren zich ongetwijfeld de presentatie door de GGD Twente over mogelijk gevaren rond
en in het water.
Een aantal projecten is nog niet voltooid, zoals het verontdiepen van de Dollegoorvijver. Dit
punt blijft onze aandacht houden.
De digitale Nieuwsbrief laat een stijgend aantal abonnees zien. De nieuwsbrief verscheen in
2017 vier keer.
Aan het eind van dit jaarverslag wil ik namens de vereniging alle vrijwilligers en
commissieleden bedanken voor hun inzet. Zonder hen bestaat uw hengelsportvereniging niet.
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Financieel verslag 2017, begroting 2018 en contributie 2019
De penningmeester presenteert de resultaten over het boekjaar 2017. Het boekjaar is
afgesloten met een batig saldo van € 4.997,- . De resultaten van het clubhuis zijn iets
verbeterd; de marge tussen inkoop en omzet is verbeterd.
De ALV stemt in met het voorstel om een reservering te vormen voor groot onderhoud. Van
het batig saldo wordt € 3.000,- bestemd voor deze reserve, het restant ad € 2.997,- wordt
toegevoegd aan de algemene reserve.
De contributie gaat in 2019 met € 2,50 omhoog voor seniorleden te weten, Sportvisserij
Nederland vraagt € 1,=, Sportvisserij Oost Nederland vraagt € 1,50.
De ALV stemt in met de voorgestelde contributieverhoging van totaal € 2,50.
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Kascontrole 2017
Op 13 maart heeft de kascommissie (de heren H. Berkenbosch en F. van Duiven) de
boekhouding over 2017 gecontroleerd. H. Berkenbosch doet hiervan verslag en vraagt de ALV
het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2017. Aldus besluit de ALV.
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Verkiezing kascommissie
F. van Duiven is aftredend. De kascommissie voor het boekjaar 2018 wordt uitgevoerd door
H. Berkenbosch en mevrouw M. Middendorp. Voor 2018 wordt een reservelid gezocht, tevens
lid van de kascommissie voor het boekjaar 2019 en 2020. J Hammink meldt zich hiervoor aan.
De voorzitter bedankt F. van Duiven voor zijn inzet.
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Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn dhr. P. The en I. Nijboer.
Voorzitter W. van den Bos is aftredend doch wel herkiesbaar en wordt vervolgens met
instemming van de ALV herkozen voor een jaar.
De heren Harun Kupschus en Jeffrey Langejans zijn door het bestuur voorgedragen en er zijn
geen tegenkandidaten. Zij worden gekozen voor een periode van 3 jaar.
De voorzitter bedankt de aftredende heren voor hun inzet met name Ivo Nijboer welke 6 jaar
bestuurslid is geweest.
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Aanleg pad lang de vijver.

Het bestuur wil graag de bereikbaarheid van viswater verbeteren, gezien de
toenemende vergrijzing van onze leden. Het bestuur heeft een 2 tal offertes
aangevraagd voor de aanleg van een pad langs de Dollegoorvijver. De kosten
bedragen € 10.000,= exclusief BTW.
Dit is een groot bedrag voor deze investering in relatie met het gebruik dat er van de
vijver wordt gemaakt. De ALV wijzigt het plan af. Zij komen met een alternatief om
langs het verharde pad een 3 tal trappen naar beneden te maken. Het bestuur zal de
bereikbaarheid van viswater op meer plaatsen onderzoeken en met voorstellen
komen.
Het verontdiepen van de vijver heeft onder de leden nog altijd de voorkeur. Dit zal
door het bestuur worden opgepakt.
Pauze
10 Toekomst ledenadministratie.
In een regionaal overleg met Oldenzaal en Hengelo kwam ter tafel dat deze verenigingen zijn
overgestapt naar de ledenservice van Sportvisserij Nederland en dat deze verenigingen daar
erg tevreden over zijn. Het DB heeft info daarover opgevraagd. Het gevoel leeft dat we met het
uit handen geven van de ledenadministratie weer inboeten aan invloed en “macht” binnen de
eigen verenigingen. Anderzijds bespaart het veel werk en kunnen we ook rekenen op extra
service zoals het versturen van een eerste en een tweede aanmaning bij niet betalen. De leden
die met een automatische incasso betalen merken er financieel niets van. Leden die met een
acceptgiro willen blijven betalen gaan € 5,- aan kosten betalen (nu € 1,50), maar die kosten
kunnen dus voorkomen worden door een machtiging af te geven. Het bespaart de
ledenadministratie en de penningmeester veel tijd. Met het uitbesteden van de
ledenadministratie wordt deze toekomst-proof en geldt voor een periode van 3 jaar. Dit wordt
in een contract met Sport visserij Nederland vast gelegd.
De kosten voor ons per lid bedragen € 0,75.
Nieuwe leden kunnen zich nog altijd bij de bekende sportvis zaken opgeven.
De ALV gaat hiermee akkoord.
11 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 en zal tevens in het
clubgebouw komen te hangen.
12 Huldiging jubilarissen
De leden die 40,50 of 60 jaar lid zijn van de vereniging worden door de voorzitter gehuldigd.
Ieder ontvangt ter herinnering een horloge met gedrukt logo in de kleuren brons, zilver en
goud en een boeket bloemen.
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40 jarig jubileum dhr. Gagliano, Olde Olthof, Oude Breuil, mevr.Oude Breuil-Pegel,
dhr. van der Veen.
50 jarig jubileum dhr. Bokhove.
60 jarig jubileum dhr. Vredeveld.

13 Rondvraag

B. Nijenhuis vraagt waarom bij de veteranen competitie van het voorjaar en najaar ieder
twee wedstrijden vervallen; kunnen dat niet vier wedstrijden zijn in de gehele competitie,
los van het gedeelte dat in het voorjaar of in het najaar wordt gevist???
Wordt binnen de commissie Veteranen opgepakt.

P. Luierweert vraagt of het vaarverbod op de Dollegoorvijver kan worden opgeheven, om
dan met een belly boot op de vijver te kunnen.
Eventueel kan het vaarverbod op de vijver in de maanden december – januari – februari
worden opgeheven, echter dit wordt in het eerst komende bestuursoverleg behandeld.


De nieuwe bestuursleden Harun Kupschus en Jeffrey Langejans stellen zich voor.

14 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 en dankt de aanwezigen voor hun gewaardeerde
aanwezigheid.
De avond wordt besloten met een verloting met hengelsport artikelen.
Vastgesteld in de bestuursvergadering, 7 mei 2018.
Wim van den Bos

Harry Roord

Voorzitter

Secretaris

Vastgesteld op de ALV van 25 maart 2019

Voorzitter
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