







RIJNSTEKKIE NR. 128



Voorzitter  vacature

Secretaris F. Schulte  
 van Slingelandtlanen 120 fmjschulte@casema.nl
 3445 EP  Woerden     ( 0348 - 414629
2e secretaris Vacant

Penningmeester J. Valk  
 van Teylingenweg 4 ja.valk@wxs.nl
 3471 GA  Kamerik     ( 0348 - 401320
2e Penningmeester H. Valk
 van Teylingenweg 4 ja.valk@wxs.nl
 3471 GA  Kamerik     ( 0348 - 401320
Algemeen bestuurslid G. Jansen
 Irisstraat 17 jansenga@ziggo.nl
 3442 XH Woerden  ( 0348 - 418391
Algemeen bestuurslid Steven Harteveld
	 Schrijverspad	43	 kingfisher@planet.nl
 3446 ZX Woerden  ( 06 - 22999567 
Algemeen bestuurslid Rens Oostenbruggen
 Anton Tsjechovweg 9 sarenzo@ziggo.nl
 3446 ZL  Woerden  ( 0348 - 424355
Algemeen bestuurslid Willem Jan van Tuijl
 Warmoeshof 26 wjvan_tuijl@hotmail.com
 3441 ER Woerden  ( 06 - 11480529 
Comm. visstandbeheer drs A. van der Spiegel
adviseur bestuur De Veste 26  ton@vanderspiegel.nl
 3443 DZ  Woerden  ( 0348 - 421134
Ledenadm./Redactie   Fred van Bemmelen   
Rijnstekkie De Duiker 42    bemmelen@zonnet.nl
 3461 HN  Linschoten  ( 0348 - 483940
Commissie wedstrijden   R. Blok
 Molenstraat 17    
 3441 BA  Woerden  ( 0348 - 415976

“De Rijnstreek” werd opgericht op 8 november 1933 en is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel te Utrecht onder nr 40464146

Bankrekening: ING bank  240773 t.n.v.  Penningmeester HSV De Rijnstreek

Bestuur H.S.V.
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Inleverdatum kopy Rijnstekkie 129 vóór 24 februari 2016.
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centrale verwarming € 67,50 per jaar
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Verslag ALV 4 maart 2015

1. Opening door de voorzitter.
 De voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur. 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 20 februari 2014.
 Verwezen wordt naar pagina’s 5 en 6 van Rijnstekkie nr. 126. De notulen 
 worden ongewijzigd goedgekeurd.
  
3. Jaarverslag 2014 secretariaat.
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslag VBC 2014.
 Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

5. Jaarverslag wedstrijdcommissies 2014.
 Ook dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Financieel verslag en balans 2014.
 Gevraagd wordt wat bedoeld wordt met overige kosten. Dit betreft de
 nog te verwachten nota van Sportvisserij Nederland voor afrekening 
 vispassen 2014. Er zijn verder geen vragen. Beide verslagen worden 
 ongewijzigd vastgesteld.
       
7.   Verslag van de kascommissie 2014.
 De commissie brengt verslag uit en heeft geconstateerd dat alle bedra
 gen klopten en met bewijzen waren onderlegd. De commissie stelt voor 
	 de	penningmeester	te	dechargeren	voor	zijn	gevoerde	financiële	beheer.	
 De vergadering besluit overeenkomstig.

8. Benoeming kascommissie 2015.
 Naast Leon Toorenburg en Willem Jan van Tuijl hebben we een reserve 
 nodig. Jaap van Vliet stelt zich beschikbaar.

             Pauze

Beknopt verslag Algemene Ledenvergadering dd 4 maart 2015

Aanwezig: 7 bestuursleden, 3 leden wedstrijdcommissie, 
twee leden/controleurs, 2 leden VBC en 10 leden.

Afwezig met kennisgeving:  Hennie Valk. 
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9.    Definitieve begroting 2014.
 De vergadering stelt geen vragen en dus wordt de begroting vastgesteld.

10.   Stand van zaken nachtvissen en derde hengel.
 Er zijn nu 84 schriftelijke toestemmingen uitgegeven en de 85e is vandaag
  aangevraagd. Ze zijn geldig tot 31 december 2015, dat is ook de datum 
 tot waarop de viswaterlijsten geldig zijn. Voor de plassen De Eend en De
  Zwaan zijn nog steeds de nachtvisvergunningen voor 20 personen niet
  beschikbaar. Nogmaals: We mogen daar niet met de door ons uitge-
 geven schriftelijke  toestemming voor onze wateren vissen. Deze plassen 
 zijn niet van ons maar van de federatie. Voor deze recreatiewateren heeft 
 de federatie het visrecht, maar zij hebben ons toegestaan de nachtvis 
 toestemmingen uit te geven. Echter, het recreatieschap heeft nog steeds 
 geen schriftelijke toestemming gegeven. We hebben de moed opgegeven.

11.   Stand van zaken nieuwe wateren.
 We hebben al kunnen constateren dat wij voor de wateren binnen de 
 bebouwde kom van Oudewater het visrecht hebben verkregen. Vandaag
  heeft Frans het huurcontract van het Hoogheemraadschap De Stichtse 
 Rijnlanden ontvangen. Dat contract omvat 141 stukken water die tesa
 men een 60 tal waterlopen omvat. Omdat veel van de namen voor meer
 dere wateren geldt, denk aan Voorwetering o.i.d., zullen wij trachten 
 een aantal goede kaarten samen te stellen met daarop ingetekend de 
 wateren, voorzien van een nummer, wat correspondeert met de namen
 lijst van de wateren. Even geduld dus. In een aantal van deze wateren 
 kunnen we niet of nauwelijks vissen, maar hebben we het visrecht van
 genomen om te voorkomen dat de beroepsvisser daar visrecht zou 
 claimen, omdat ze in directe verbinding staan met wateren waar we het 
 visrecht hebben en waar we wel kunnen vissen, zodat hij niet “onze” 
 vis kan wegvangen. Desgevraagd zegt Frans dat er geen looprechten 
 aan deze visrechten zitten. Dat dienen vissers zelf te regelen. Daar willen 
 wij niet tussen zitten. Tenslotte kan Frans zeggen dat hij deze week 
	 nog	het	definitieve	contract	met	de	gemeente	verwacht	rond	te	krijgen	
 over de recreatieplas Cattenbroek. En dan alleen de zuidelijke plas en 
 niet de natuurplas. Blijf daar weg want je loopt kans op een forse bekeu-
 ring. Er wordt gediscussieerd over de vraag hoeveel bootjes er op de plas 
 mogen gaan vissen. Besloten wordt in de schriftelijke toestemming aan 
 te geven dat er maximaal 15 visbootjes op de plas mogen. Daarnaast zal 
 worden aangegeven op welke plaatsen je mag varen en waar de  
 hengelaars vanaf de kant mogen vissen. Zodra de vergunning rond is 
 krijgt u daarvan  mededeling op Facebook en de website (en later in het 
 Rijnstekkie) met de mededeling  op welke wijze u de schriftelijke toestem
 ming kunt verkrijgen.
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12.   Bestuursverkiezing.
 Co Valk, de penningmeester is aftredend. Gelet op het verslag van de 
 kascommissie heeft hij het weer goed gedaan, dus mogen we hem van  
 harte feliciteren met zijn herverkiezing. De vergadering is het daar mee 
 eens. Henk geeft aan dat hij gezien zijn  omstandigheden (hij vindt zich 
 zelf maar een half mens en heeft zijn tijd en energie voor andere zaken 
 nodig) in deze vergadering aftreedt als voorzitter. Ton van der Spiegel 
 is bereid totdat we een nieuwe voorzitter gevonden hebben om als ad 
 interim voorzitter op te treden. In het Rijnstekkie heeft een oproep ge-
 staan voor verjonging van het bestuur. We zoeken jonge enthousiaste 
 krachten om voorlopig als algemeen bestuurslid mee te draaien en 
 eventueel later taken op zich te nemen. Voor als nog kunnen ze optreden 
 als vertegenwoordigers van bepaalde groepen. We hebben een goed 
 bestuur van acht leden,  daarnaast heeft onze vereniging een mooi aantal 
 vrijwilligers die veel werk voor ons doen. Twee van die vrijwilligers willen 
 we eren. Het bestuur stelt de vergadering voor om Jaap van Vliet en Ron 
 Gerla te benoemen tot leden van verdienste. De vergadering besluit over-
 eenkomstig. Frans leest de oorkonde voor waar in staat dat de algemene  
 ledenvergadering van HSV De Rijnstreek de heren Jaap van Vliet en Ron 
 Gerla benoemt  tot leden van verdienste vanwege hun vele werk als vrij-
 williger voor de vereniging. Zij ontvangen naast de oorkonde het vissers 
 beeldje met de plaquette van lid van verdiensten 2015 en een waarde-
 bon. De inmiddels ook binnengekomen dames partners  ontvangen een 
 bloemetje omdat zij hen man zo vaak moeten missen. 
 Als vervolg zegt Frans dat het bestuur heeft besloten de vergadering voor 
 te stellen om Henk Romijn te benoemen tot erelid van de vereniging 
 vanwege zijn vele werk als vrijwilliger en bestuurslid. Onder applaus be
 sluit de vergadering overeenkomstig. Frans leest ook deze oorkonde 
 voor, waarin staat dat de Algemene Ledenvergadering van de HSV De 
 Rijnstreek heeft besloten om Henk Romijn te benoemen tot erelid van de
  vereniging. Frans overhandigt hem de oorkonde, het beeldje van de 
 snoek met de plaquette van erelid en een waardebon. Zijn echtgenote, 
 ook aanwezig, ontvangt een bos bloemen voor haar steun aan Henk.
 
13.  Wat verder ter tafel komt 
 De voorzitter kan tot zijn vreugde mededelen dat er iemand uit de leden 
 zich gemeld heeft als bestuurlid. Het betreft Willem Jan van Tuijl. Hij 
 neemt onder applaus van de zaal zitting aan de bestuurstafel als alge-
 meen bestuurslid. 

14.  Rondvraag.
 Er zijn geen vragen uit de zaal.

15.  Sluiting.
 De voorzitter sluit onder dankzegging voor de aanwezigheid van de leden 
 de vergadering  te 21.00 uur.
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Begroting Werkelijk Begroting

2015 2015 2016
 tot nu toe voorlopig

 2.000,00€     1.657,00€     2.200,00€     

 25,00€          -€             25,00€          

 125,00€        75,00€          75,00€          

 4.200,00€     3.708,00€     4.500,00€     

 1.000,00€     3.958,00€     3.400,00€     

 3.500,00€     1.052,00€     1.500,00€     

 1.400,00€     168,00€        1.400,00€     

 1.800,00€     58,00€          1.800,00€     

 200,00€        -€             200,00€        

 28.000,00€   25.118,00€   27.150,00€   

 42.250,00€   35.794,00€   42.250,00€   



 41.000,00€   40.304,00€   41.000,00€   

 1.250,00€     1.020,00€     1.250,00€     

 42.250,00€   41.324,00€   42.250,00€   

 -€             5.530,00€     -€             

Bijlagen tbv ALV 17-11-2015

agendapunt 5
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agenda punt 7  Stand van zaken nachtvissen en derde hengel.
Op dit moment zijn er 94 toestemmingen uitgegeven. Het maximum is 100. Het 
uitgegeven aantal zal waarschijnljik lager worden als er voor de nieuwe periode 
2016 t/m 31-12-2018 gevraagd wordt wie de toestemming wil verlengen.
De bijdrage hiervoor bedraagt wederom 10 euro voor een periode van 3 jaar. 
Komende maand gaan de brieven daartoe de deur uit. 

agenda punt 8   Stand van zaken Cattenbroekerplas.
Op dit moment zijn er 88 toestemmingen uitgegeven. Het maximum is 100. Het 
uitgegeven aantal zal waarschijnlijk lager worden als er voor de nieuwe periode 
ingaande 4 april 2016 gevraagd wordt wie de toestemming wil verlengen. (Als dat 
tenminste aan de orde zal zijn. Daartoe in december de onderhandelingen met de 
gemeente te heropenen.) In maart 2016 gaan dan de brieven daartoe de deur uit. 

Agenda 2015

Jeugd 2015:  
 9. 14 november Jachthaven – Vincent van Goghlaan 14.00 - 16.00 uur
Deelname gratis
Opgave per telefoon of e – mail
  
Roofvissen 2015: 
  1. 21 november Breeveld – van Limesbrug tot Spoorbrug Putkop 09.00 - 12.00 uur
  2. 28 november Parkeerplaats de Krom 09.00 - 12.00 uur
  3. 12 december Singel – Prinsenlaan tot woonarken 09.00 - 12.00 uur
Inschrijving is 4 euro. 

Overige data 2015:
Prijzenfestival: 19 december, vanaf 14.00 uur in Avicultura 

Witvissers 2016:
  1.   9 april  Amstel, Amstelkade zuid nabij de theetuin 07.30 - 11.30 uur
  2. 23 april Cattenbroekerlaan 07.00 - 11.00 uur
  3. 14 mei De Vecht, Nieuwersluis 07.00 - 11.00 uur
  4. 28 mei Parkeerplaats De Krom 07.00 - 11.00 uur
  5. 11 juni Angstel, Angstelkade 07.00 - 11.00 uur
  6. 25 juni Meander 07.00 - 11.00 uur
  7.   9 juli Oude Rijn, Bodegraafse schans 07.00 - 11.00 uur
  8.   3 september Amsterdam Rijnkanaal, Kanaaldijk West 07.00 - 11.00 uur
  9. 17 september Barwoudswaarder / Spek 08.00 - 12.00 uur
10.   1 oktober Zwammerdam, witte hek 08.00 - 12.00 uur 
11. 15 oktober Cattenbroekerlaan 08.30 - 12.30 uur
12. 29 oktober Amstel, Amstelkade zuid nabij de theetuin 08.30 - 12.30 uur

Agenda 2016
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13. 12 november Zandlosplaats De Meije 08.30 - 12.30 uur
Inschrijving is 4 euro.      

Roofvissen 2016: 
1. 19 november Cattenbroekerdijk 09.00 - 12.00 uur
2. 26 november Meander van brug tot brug 09.00 - 12.00 uur
3.   3 december De Krom 09.00 - 12.00 uur
Inschrijving is 4 euro.

Extra wedstrijden 2016:  
1.  8 juni Avondfeeder wedstrijd 18.00 - 21.30 uur
              Voor jeugd en senioren, de Krom
2.  6 juli 50+ – middag, de Krom 12.30 - 16.30 uur
3.   nnb             Bestuur / Vrijwilligerswedstijd 08.00 - 12.00 uur
4. 27 augustus Kampioenschap van Woerden, de Krom 08.00 - 12.00 uur

Jeugd 2016:   
1.  7 mei Jachthaven 14.00 - 16.00 uur
2. 21 mei Cattenbroekerlaan 14.00 - 16.00 uur
3.   4 juni Wijkpark De Rozentuin 14.00 - 16.00 uur
4. 18 juni De Krom 14.00 - 16.00 uur
5.   2 juli Meander 14.00 - 16.00 uur
6. 10 september Snel en Polanen 14.00 - 16.00 uur
7. 24 september Wijkpark De Rozentuin 14.00 - 16.00 uur
8.   8 oktober Meander 14.00 - 16.00 uur
9. 22 oktober Jachthaven 14.00 - 16.00 uur
Deelname gratis.

Overige data 2016:
Prijzenfestival: 17 december, vanaf 14.00 uur  in Avicultura

Wedstrijden onder voorbehoud.

Overzicht contributie HSV de Rijnstreek

Seniorleden     33,50 per jaar
Jeugdleden (jonger dan 14 jaar)  28,00 per jaar
Extra vispas (dubbelleden)    21,50 per jaar
Seniorplus (65 jaar en ouder) ontvangen een korting van 3,00 per jaar
Op dit moment ontvangen leden die betalen via automatische incasso een korting 
van 4,00 per jaar op hun contributie.

Incasso contributie 2016 HSV de Rijnstreek

Een groot deel van onze leden heeft inmiddels een machtiging afgegeven voor 
incasso van de contributie. Deze incasso zal tussen 23 en 27 november a.s. uit-
gevoerd worden. Hieronder kunt u eventueel zien welk bedrag voor u geldt.
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Voor service, deskundig  
en persoonlijk advies  

bent U bij ons 
aan het juiste adres!

Verstand van dieren.

Faunaland H
2
O 

La Fontaineplein 17 - 3446 PX  Woerden - Tel. 0348 42 25 61 - www.faunalandwoerden.nl

Faunaland H
2
O, het adres voor alles op het gebied van hond, 

kat, knaagdier, vogel, hengelsport, reptiel en aquaristiek.







































 


