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Notulen Algemene ledenvergadering 29 maart 2017. 

Aanwezig: 5 bestuursleden en 24 leden. 

 

1. Opening door de voorzitter. 

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 19.35.  

 

2. Vaststellen agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 9 november 2016. 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag secretariaat 2016. 

Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen. 

 

5. Jaarverslag Visstandbeheercommissie 2016. 

Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen. 

 

6. Jaarverslag wedstrijdcommissie 2016. 

Het verslag is gepubliceerd in het Rijnstekkie. Er zijn geen vragen. 

 

7. Financieel verslag en balans 2016. 

Penningmeester merkt op dat het positief saldo voortkomt uit meer inkomsten uit 

contributiegelden. 

 

8. Verslag van de kascommissie. 

De commissie bestaande uit de leden jaap van Vliet en Leon van Toorenburg verleent na controle 

de penningmeester decharge voor het komende jaar. 

 

9. Vaststellen begroting 2017. 

Penningmeester merkt op dat de begroting reeds is vastgesteld in de ledenvergadering van 9 

November 2016. 

 

10. Rondvraag. 

Dhr. Radix vraagt zich af waarom er een bedrag van € 7,50 wordt gevraagd voor de vergunning om 

op de cattenbroekerplas te mogen vissen. Dit is gedaan om een wildgroei aan ‘inactieve’ vissers 

tegen te gaan.  

Dhr. Van Vliet stelt een vraag over visrechten in de Lopikerwaard en omgeving Benschop. Hier geeft 

Ton van der Spiegel uitleg over. 
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Dhr. Baars vraagt zich af waarom hij in gemeente Oudewater geen controleurs van de Hsv ziet en 

merkt dat er veel gevist wordt. Waarbij hij zich afvraagt of alle vergunningen wel in orde zijn. Hier 

wordt wel gecontroleerd door onze controleurs maar door de afstand is het voor de vrijwilligers 

niet mogelijk om op ieder moment van de dag langs te gaan. 

Dhr. Straver heeft een vraag over de beperking om met 3 hengels op snoek te mogen vissen. Hier 

zal het bestuur zich over beraadslagen en dit later bekendmaken. 

 

11. Sluiting. 

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.00.  

Na de pauze heeft onder het genot van een hapje en een drankje ons bestuurslid Ton van der 

Spiegel een boeiende lezing gehouden over de levenscyclus van snoek. Na een boeiende uitleg over 

de hoeveelheid soorten en de voortplanting van snoek kon ton ook op vragen van leden uitvoering 

antwoord geven. Een groot succes en dit werd door veel leden als zeer informatief ervaren. 

 

Opening openbaar gedeelte: 

• Voorzitter heet allen welkom en geeft het woord aan Ton. 

• Aanwezig zijn ca. 35 m/v 

 

 


