Almelose Hengelsportvereniging
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Notulen

Algemene Ledenvergadering 2019
86ste Jaarvergadering 2019

Vergaderdatum en –tijd

Maandag 25 maart 2019, 20.00 uur

Vergaderplaats

Clubhuis AHV Vislust

Aanwezig

Wim van den Bos, voorzitter, Harry Roord, penningmeester, Henk Wijnen,
Hero Brinkman, Armin Büter, Jeffrey Langejans, bestuursleden
80 leden volgens presentielijst

Afwezig
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m.k.a. de leden J. de Graaf, J. Kroeze, F. de Roode, B. Beunk, H. Hiberink.

Opening en mededelingen
De voorzitter heet allen bijzonder welkom, met name ook de jubilarissen, al dan niet met hun
partner.
De voorzitter noemt eerst een persoonlijke noot.
Als voorzitter stelt hij zich al een aantal jaren telkens beschikbaar voor een periode van één
jaar. Dat is dit jaar ook zo, maar dit jaar is voor hem ook echt de laatste keer dat hij
beschikbaar is voor een bestuursfunctie, na 30 jaar. Volgend voorjaar zal er u dus echt een
nieuwe voorzitter moeten komen. Ook gezien zijn leeftijd wordt het tijd een stapje terug te
doen, aldus de voorzitter.
In de wintermaanden is het clubhuis geschilderd en zijn er nieuwe stoelen gekomen. Op het
dak zijn 30 zonnepanelen geplaatst. Duurzaamheid is een thema dat steeds belangrijker wordt
en wij als hengelsportvereniging hebben daarin ook onze verantwoordelijkheid genomen. Los
van het feit dat het natuurlijk ook financieel een prima investering is.
Mijn dank aan degenen die hebben geholpen de opknapbeurt van het clubhuis te realiseren.
Onze vrijwilligers, in de diverse commissies, zijn belangrijk voor onze vereniging. Maar ook
binnen de groep vrijwilligers is sprake van vergrijzing. Dat is van invloed op de inzetbaarheid
bij bijvoorbeeld onderhoud langs de waterkant of begeleiding van schooljeugd. We blijven dus
op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Onze beroepskracht Jan Pol is per 1 februari niet meer bij ons in loondienst. Ook dat stelt ons
voor een nieuwe opgave voor wat betreft het beheer van het clubhuis en het onderhoud van de
omgeving. Naast de vrijwilligers die dit al opvangen zijn we ook nog in overleg met het
Sportbedrijf Almelo om te kijken of en welke verenigingsondersteuning mogelijk is. En we gaan
schapen inzetten om te kijken of dat een goede oplossing is voor het groenonderhoud rond
vijver en clubhuis.
Verder zijn we als bestuur altijd op zoek naar verbeteringen van de mogelijkheden voor ons als
sportvisser. De commissie W&V heeft zich gebogen over het uitzetten van karpers in de
Almelose stadsvijvers. Om zodoende de jeugd weer aan het water te krijgen. Helaas is dit plan
de afgelopen winter niet uitgevoerd omdat de noodzakelijke betrokkenheid van Waterschap

Vechtstromen en Sportvisserij Nederland meer tijd heeft gekost dan we vooraf hebben
ingeschat. Het plan wordt nu verschoven naar de volgende winter.
Ook heeft het bestuur straks een voorstel op de agenda staan voor het realiseren van
vissteigers. Maar dat straks.
Met deze inleiding verklaart de voorzitter de 86ste jaarvergadering voor geopend.
Zoals gebruikelijk leest de voorzitter vervolgens de namen voor van de leden die het afgelopen
jaar zijn overleden waarna een ogenblik stilte in acht wordt genomen.
Mededelingen
• Wedstrijden 2019
In de najaarsvergadering 2018 is voorgesteld om jaarlijks toch weer schriftelijk een
nieuwsbrief te verspreiden onder alle leden zodat iedereen in ieder geval goed
geïnformeerd wordt over de diverse wedstrijden en competities.
Het bestuur neemt dit voorstel in principe over. Met het verspreiden van de Vispas 2020
zullen we indien mogelijk een nieuwsbrief laten bijsluiten. Dat betekent dat uiterlijk 1
november van dit jaar het programma 2020 van de senioren en veteranen rond moet zijn.
Dus bij deze de oproep aan de veteranencommissie en de seniorencommissie het
programma 2020 uiterlijk 1 november aan te leveren bij de secretaris.
In 2019, dus dit jaar, geven we extra bekendheid aan de wedstrijden door:
o Het ophangen van posters met het wedstrijdprogramma 2019 bij de
bekende hengelsportzaken;
o Door publicatie bij www.dewitvisser.nl en www.matchfishing.nl
o Op de facebook pagina van Vislust.
•

Afscheid Jan Pol
Op 27 januari hebben we afscheid genomen van onze medewerker in vaste dienst, Jan Pol.
We hebben hem een afscheidsreceptie aangeboden en een passend cadeau namens onze
vereniging. Hoe we verder gaan met het beheer van het clubhuis en het terrein er om heen
is nog onderwerp van gesprek binnen het bestuur.

•

Beheer clubhuis
Het dagelijkse beheer van het clubhuis is bij Edmond Kats in goede handen. Hij krijgt
daarvoor ook een vrijwilligersvergoeding. Natuurlijk hebben we ook onze vrijwilligers voor
het invullen van de diverse bardiensten. Maar we zijn ook nog op zoek naar andere
oplossingen; in navolging van enkele voetbalverenigingen kijken we naar mogelijkheden
buiten de deur, bijvoorbeeld naar mensen die werkritme moeten opdoen.

•

Onderhoud rond de vijver
Een van oplossingen om het onderhoud rond de vijver op orde te houden is het inzetten
van schapen. We hebben daarover afspraken gemaakt met de Almelose stadsherder. Dat
kan wat tijdelijke beperkingen geven bij de bereikbaarheid van het water, zeker aan de
overkant. We gaan kijken of de inzet van schapen een goede oplossing is.

•

Vissen met schooljeugd
VSO school de Brug, een school voor kinderen met een verstandelijke beperking, wil graag
met een aantal kinderen een aantal vrijdagmiddagen gedurende een uurtje vissen in de
Schelfhorstvijver. We zijn op zoek naar een paar leden die daarbij willen helpen. Na de
vergadering kunt u zich even melden bij onze penningmeester.

•

Paaskaarten
Het paaskaart toernooi is dit jaar op woensdag 10 april, dus 10 dagen vóór Pasen. Je kunt
klaverjassen of jokeren. Opgeven kan na de vergadering bij Jan Hammink.
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Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018
Deze notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de
secretaris.
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Ingekomen en uitgaande stukken 2018.
Deze kunnen op afspraak worden ingezien.

23-12-2020
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Jaarverslag van de wnd. secretaris.
Samenstelling van het bestuur:
voorzitter:
penningmeester en wnd. secretaris:
Bestuursleden:

W van den Bos
H. Roord
H. Brinkman, H. Wijnen, J. Langejans, A. Buter

In het jaar 2018 heeft het bestuur 10 keer vergaderd.
Daarnaast hebben we natuurlijk onze algemene ledenvergaderingen gehad, twee keer.
Begin november heeft het bestuur het jaarlijkse overleg gehad met alle commissies.
Het DB heeft de vereniging vertegenwoordigd op externe overleggen,
• met onze regionale verenigingen Hengelo en Oldenzaal
• in vergaderingen met Rayon I
• in een verenigingsavond rond het beleidsplan en de algemene ledenvergadering met
Sportvisserij Oost-Nederland.
• met de gemeente op 10 oktober rond visrechten, de eiken langs onze vijver, het uitzetten
van vis, het aanleggen van vissteigers, enz.
Voorts was er op 25 juni nog een overleg met waterschap Vechtstromen over het plan om de
Dollegoorvijver te verontdiepen. De commissie W&V was daarbij betrokken.
Onze vereniging telde in 2018 4132 leden. Dat betrof 3936 seniorleden en 196 jeugdleden.
In 2017 kenden we nog 4240 leden. Dat betrof 4032 seniorleden en 208 jeugdleden. Waar het
aantal jeugdleden min of meer stabiel blijft, daalde het aantal seniorleden met ruim 100 leden.
In de ALV voorjaar 2018 hebben we twee nieuwe bestuursleden verwelkomd. Eén van de nieuw
gekozen bestuursleden kwam helaas na twee bestuursvergaderingen niet meer opdagen.
Daarmee hebben we weer een vacature in het bestuur.
In de voorjaarsvergadering is het besluit genomen dat we stoppen met de ledenadministratie.
De uitvoering daarvan hebben we overgedragen aan Sportvisserij Nederland.
Veel tijd en energie is er gaan zitten in de uitstroom van onze medewerker Jan Pol. Zijn
gezondheid bracht hem langdurig in de ziektewet hetgeen leidde tot een WIA aanvraag. Deze is
toegekend en heeft geleid – in goed overleg- tot ontslag per 1 februari 2019. Op 27 januari
hebben we Jan een afscheid aangeboden hier in het clubhuis.
Voor het eerst zijn we er in 2018 in geslaagd te voldoen aan de hengelvangstregistratie. Van
alle wedstrijden is de registratie ingevuld. Een mooi resultaat, met dank aan degenen die
daaraan hebben meegewerkt.
Op 7 maart hebben Jan Bokhove en Harry Roord met goed gevolg deelgenomen aan de cursus
viscoach, georganiseerd door Sportvisserij Nederland.
Op 16 maart vond er in het clubhuis een goed bezochte informatieavond plaats georganiseerd
door SKN Oost-Nederland.
Op 25 mei trad de AGV in werking, de algemene verordening gegevensbescherming. In
verband daarmee is het privacy protocol op de website aangepast en hebben we een aantal
bestaande afspraken vastgelegd, zoals wie toegang heeft tot persoonsgegevens en waarom. En
voor alle zekerheid hebben we een papiervernietiger aangeschaft, zodat documenten of printjes
met persoonlijke gegevens op een correcte manier vernietigd kunnen worden.
In de zomermaanden is de buitenkant van het clubhuis geschilderd. Rond de kerst is gestart
met het schilderen van de binnenkant. De stoelen zijn vervangen en we hebben zonnepanalen
laten installeren. Voor deze twee laatste investeringen hebt u als leden toestemming verleend
in de ALV Najaar 2018.
Onze verzekeringsmaatschappij was ook erg actief in 2018. Dat leidde ertoe dat er een
waardebepaling van ons clubhuis moest komen, zodat het gebouw verzekerd zou zijn tegen
herbouwwaarde. Ook moest het hang- en sluitwerk worden aangepast zodat we voldoen aan
de daarvoor geldende keurmerken. Het zal u niet verbazen dat de premie voor onze
verzekering fors omhoog is gegaan.
De bijvangst van deze taxatie was dat we in juridische zin geen eigenaar van ons clubhuis
bleken te zijn. In het verleden had ons het recht van opstal moeten worden verleend; dat is
echter nooit gebeurd. Dat wordt ergens in de komende tijd hersteld.
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Op zondagmiddag 18 november hebben we een gezellige middag gehad met onze vrijwilligers.
Dit doen we twee jaarlijks. Op deze wijze worden vrijwilligers bedankt voor hun inzet voor de
vereniging.
Namens het bestuur dank ik alle vrijwilligers voor hun inzet in 2018 en wens ik alle leden een
visrijk en gezond 2019 toe.
5

Financieel verslag 2018, begroting 2019 en contributie 2020
De penningmeester presenteert de resultaten over het boekjaar 2018. Het boekjaar is
afgesloten met een batig saldo van € 899,- . De resultaten van het clubhuis zijn iets verbetert;
de marge tussen inkoop en omzet is verbeterd.
Tegenover een aantal tegenvallers als minder leden en veel kosten voor verzuimbegeleiding,
kenden we ook enkele meevallers, bijvoorbeeld minder loonkosten, waardoor we toch conform
de begroting zijn uitgekomen. De commissies zijn allemaal binnen het beschikbare budget
gebleven. De begrotingen van de commissies voor 2019 zijn akkoord.
De begroting 2019 laat een positief bedrag zien van € 7.000,-, vooral door het wegvallen van
loonkosten.
Op
•
•
•
•

voorstel van het bestuur stemt de ALV in met:
Toevoegen van het positieve saldo 2018 aan de algemene reserve
Reservering voor groot onderhoud van € 3.000,- ten laste van de algemene reserve
Instemming met de begroting 2019
Geen contributieverhoging 2020.
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Kascontrole 2018
Op 12 maart heeft de kascommissie (J. Hammink en M. Middendorp.) de boekhouding over
2018 gecontroleerd. J. Hammink doet hiervan verslag en vraagt de ALV het bestuur decharge
te verlenen over het boekjaar 2018. Aldus besluit de ALV.
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Verkiezing kascommissie
De huidige kascommissie blijft ook voor de controle over 2019 in functie. De controle wordt
dan uitgevoerd door dhr. Berkenbosch en mw. Middendorp.
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Bestuursverkiezing.
Voorzitter W. van den Bos is aftredend doch wel herkiesbaar en wordt vervolgens met
instemming van de ALV herkozen voor maximaal een jaar.
Bestuurslid Henk Wijnen is aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar. Daar er geen
tegenkandidaten zijn, is hij door het bestuur voorgedragen en wordt gekozen voor een periode
van 3 jaar.
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Voorstel aanleg vissteigers
Het bestuur presenteert een voorstel voor aanleg van vissteigers langs de Slachthuiskade. Het
is viswater binnen de bebouwde kom, goed bereikbaar per auto, met vissteigers wordt de
mogelijkheid om vanaf die oever te vissen sterk vergroot, de kade is desgewenst geschikt als
wedstrijdparcours. De kosten bedragen per steiger € 700,- inclusief BTW. Afhankelijk van het
aantal steigers en een post voor onvoorzien wordt de investering maximaal € 20.000,-. Van de
ALV komen enkele suggesties als een steiger van beton (minder snel glad), een tweepersoons
steiger voor koppelwedstrijden. Ook wordt andere trajecten voorgesteld. Het voorstel van het
bestuur wordt in stemming gebracht bij handopsteking. Er zijn 6 tegenstemmers, het overgrote
deel van de ALV stemt bij handopsteking in met het voorstel van het bestuur.
Pauze

10 Samenstelling commissies
De voorzitter geeft tekst en uitleg over de wijzigingen van de diverse commissies. De
commissie bodes komt te vervallen.
Voor de commissie van beroep stelt zich beschikbaar J. Berkenbosch. We nemen afscheid van
de commissieleden H. Wermelink, W. Dijkstra, D. Kristiaans, J. Pol, H. Rollema, H. Kupschus en
J. Dijkhuis. Een geactualiseerd overzicht zal op de website komen te staan en zal tevens in het
clubgebouw komen te hangen.
23-12-2020

4

11 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.

40 jarig jubileum
J. de Graaf, D. Jansen en J. Kroeze

50 jarig jubileum
J. Bakker, J. Bruggink, H. Dijkstra, H. Hilberink, J. Krikke, F. Roode,
J. Rutering, P. Siebers.

60 jarig jubileum
E. Bijen, J. Pik, J. Westra, B. Weitering, dhr. Vredeveld,
G. Klein Haarhuis
12 Rondvraag

J. Platjes vraagt toelichting bij een aantal algemene bepalingen in de regionale lijst van
viswateren. Toelichting wordt verstrekt.


H. Roord vraagt om een aantal vrijwilligers voor de school op een aantal vrijdagmiddagen
van 12:00 tot 14:00 uur. Opgave bij Jan Bokhove, hij heeft tot nu toe 4 vrijwilligers.
Wij gaan er van uit dat 8 personen voldoende zal zijn.

13 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en dankt de aanwezigen voor hun
gewaardeerde aanwezigheid.
De avond wordt besloten met een verloting met hengelsport artikelen.
Vastgesteld in de bestuursvergadering, 13 mei 2019.
Wim van den Bos

Harry Roord

Voorzitter

Wnd. secretaris

Vastgesteld op de ALV van 23 november 2020

Voorzitter
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