Almere, 15-08-2015
Extra nieuwsbrief van HSV Ons Genoegen-Almere, nummer 9.

Geacht lid van onze vereniging,
Hoewel wij ook deze nieuwsbrief wederom met veel genoegen naar u toesturen zal het u
waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat onze vereniging zich momenteel in een onrustige fase bevindt.
De bron van alle ellende is een uit rancune geboren actie gericht tegen het huidige bestuur (en dus
tegen uw vereniging) van de eigenaar van de grootste hengelsportzaak uit Almere samen met de
voorzitter van buurvereniging ‘Ons Stekkie’ uit Zeewolde. Zoals u waarschijnlijk wel weet is deze
voorzitter tevens vicevoorzitter van MidWest, Lid van het Landelijk bestuur van Sportvisserij
Nederland en bovendien werkzaam bij hengelsportgroothandel Pure Fishing waarvan de winkelier
een “Premium Shop” is.
Deze beide heren hebben samen onze vereniging aanzienlijk gedupeerd, iets waar u als lid van onze
vereniging toch wel even bij stil zou mogen staan. Er zijn namelijk belangrijkere dingen in het leven
dan 20% korting op een dobber, hengel of doosje maden!
Hoewel de verkoop van ongeveer 800 vergunningen uit Zeewolde in Almere, waar het allemaal om
draait, op 31-12-2014 door aanhoudend aandringen van onze kant dan uiteindelijk toch is gestopt
verwacht men nu bij Sportvisserij MidWest Nederland dat wij het er verder maar bij laten en het
‘aanzienlijke verlies’ wat onze vereniging geleden heeft maar voor lief nemen. Dat doen wij dus niet,
wij als bestuur weigeren te accepteren dat deze kwestie in de doofpot verdwijnt. Ook u zult vast na
enige tijd bereid zijn met de inbreker in uw huis een biertje te drinken omdat het toch uw buurman
bleek te zijn, maar u zult dan waarschijnlijk net als wij ook eisen dat hij eerst de gestolen goederen
op enigerlei wijze teruggeeft.
In een uiterste poging ons de mond te snoeren heeft MidWest medio mei 2015 besloten onze
vereniging te schorsen. Zij deed dit precies 1 dag voor haar ALV, hierdoor konden wij niet op de ALV
komen om ons probleem op tafel te leggen. De keuze voor dat moment zal waarschijnlijk geen
toeval geweest zijn, hoe houd je oppositie buiten de deur? Toen die schorsing voor MidWest toch
nog niet het gewenste resultaat opleverde (zij kreeg ons niet stil) heeft men het zwaarst mogelijke
middel ingezet, men heeft besloten onze vereniging uit de Federatie zetten. Hiermee legt zij een
enorme druk op onze schouders, men is immers voornemens u allen naar andere HSV’en te jagen
(Zeewolde?) en onze HSV buitenspel te zetten. Op dit moment loopt overigens de bezwaarperiode
nog, we zijn nu dus slechts geschorst in tegenstelling tot wat de tegenpartij en haar aanhang u graag
wilt laten geloven.
We hebben inmiddels bezwaar ingediend bij de ALV van MidWest, deze “Gronden van Bezwaar”
vindt u op de website via deze link, hier kunt u de hoofdlijnen van de kwestie tot in detail nalezen.
Een echte aanrader, in dit bezwaarschrift worden alle onzinverhalen die momenteel rondgestrooid
worden ontkracht. Het enige wat dan nog rest is wat u zelf wilt geloven.

Ook hebben we Sportvisserij MidWest Nederland voor de rechter gedaagd om de aangezegde
‘ontzetting’ te laten vernietigen. Dit kort geding dient op 3 september in Haarlem. De geldigheid van
uw VISpas 2015 is op geen enkele manier in het geding, die blijft ongeacht wat er gaat gebeuren
gewoon geldig. Na overleg met onze advocaat hebben wij overigens het volste vertrouwen in een
positieve uitspraak van de rechter.

Tot slot kunnen wij ons voorstellen dat u zich afvraagt wat onze beweegredenen zijn, waarom
getroosten wij ons al die moeite om deze moeilijke en vooral ook oneerlijke strijd met het grote
Sportvisserij Nederland en de aangesloten federatie aan te gaan. Het antwoord is simpel: wij
vertegenwoordigen ruim 4600 sportvissers, voor deze sportvissers (onze leden) willen wij een prettig
hengelsportklimaat in Almere realiseren en daar hoort een stabiele en actieve
Hengelsportvereniging bij. De organisatie van deze vereniging ligt bij het bestuur, onze
commissieleden en onze vrijwilligers. Samen ontwikkelen en organiseren wij het hengelsportbeleid
binnen Almere en behartigen wij de belangen van de leden, uw belangen dus.
In een gezond sportklimaat is het onacceptabel dat de commercie op wat voor manier dan ook
invloed op het beleid van deze vereniging of op het bestuur kan uitoefenen met als hoofddoel
geldelijk gewin via “gedwongen” sponsoring. Het past bovendien een directeur van Sportvisserij
Nederland niet dat hij zijn oren laat hangen richting de commercie en zonder enige vorm van
wederhoor meegaat in een bewust onjuiste voorstelling van zaken vanuit diezelfde commerciële
hoek. Dat een aangesloten vereniging per senior lid maar liefst 21 euro aan zijn organisatie afdraagt
(wij dragen totaal ongeveer 85.000 euro op jaarbasis af) speelt voor hem verder geen rol, daar
ontkomt een vereniging namelijk toch niet aan.

Dit bestuur zal zich echter tot het uiterste blijven inspannen om iedere vorm van (commerciële)
belangenverstrengeling ver buiten de deur van de vereniging te houden en wil zich er tevens voor
inzetten dat uw jaarlijkse bijdrage aan Sportvisserij Nederland nuttiger besteed wordt dan nu het
geval lijkt te zijn. Vanzelfsprekend kan de commercie buiten de vereniging om gewoon haar ding
doen, binnen de vereniging is haar invloed en inmenging op geen enkele manier welkom.

Heeft u vragen over uw lidmaatschap voor dit jaar en/of de komende jaren, of heeft u andere vragen
over deze kwestie? Stuur ons dan gerust een mailtje.

Met vriendelijke groeten,
Arnold Veen,
Jos Holla,
Website: www.hsvog.nl
E-mail: bestuur@hsvog.nl

