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Verslag van de algemene ledenvergadering van HSV Ons Genoegen-Almere. 
 

Datum: 14 april 2015 

Notulen: Jos Holla 

 

1- Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom op deze Algemene 

Leden Vergadering. De opkomst is wel erg matig, er is bewust voor gekozen om deze keer de leden 

niet herhaaldelijk via Facebook en nieuwsbrieven op te roepen en het gevolg hiervan is duidelijk. 

 

2- Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld, wel wordt gemeld dat een commissielid van de roofviscommissie niet 

verder wilt als commissielid, de voorzitter geeft aan dit punt mee te nemen in de rondvraag. 

 

3- Mededelingen door het bestuur 

• De Statuten liggen nog bij de notaris, de verwachting is dat deze binnen korte tijd passeren 

en definitief gemaakt zullen worden; 

• Er is recent overleg met de gemeente geweest over onder andere het maaibeleid, de 

gemeente heeft aangegeven dat wij knelpunten kunnen melden waarna er (indien binnen de 

grenzen van het mogelijke) actie zal worden ondernomen; 

• Er heeft een eerste kennismakingsgesprek plaatsgevonden met het Sportbedrijf Almere. Het 

bestuur heeft uitleg gegeven over de vereniging en haar doelstellingen en een sfeerschets 

gegeven van het sportklimaat binnen de federatie MidWest. Het sportbedrijf gaat voor de 

vereniging aan de gang om de juiste contacten binnen de gemeente te leggen om de plannen 

voor het inrichten van visstekken voor minder validen te realiseren. 

• Er is nog steeds overleg met de Federatie m.b.t. het conflict over de verkoop van VBL´s van 

Ons Stekkie in Almere, positief is dat hier wel een stukje beleid uit voort is gekomen die dit 

voor de toekomst bijzonder lastig dan wel onmogelijk maakt. Dat de Federatie deze stap 

heeft gezet bevestigt het gelijk van ons bestuur. Ook de directeur van Sportvisserij Nederland 

heeft bevestigd dat de situatie van afgelopen jaar ongewenst was waarmee hij aangeeft het 

gedrag van onze buurvereniging te betreuren, hij voegde er wel aan toe geen middelen te 

hebben om een buurvereniging die dergelijk ongewenst gedrag vertoont terug te fluiten. Bij 
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Ons Stekkie it Zeewolde bespeurt het bestuur nog weinig realiteitszin. De nieuwjaarsrede 

(http://www.visseninzeewolde.nl/vissen/index.php/nieuws/club-nieuws/1260-de-viskist-

rede )  (spiegel) en de toespraak op de ALV van de voorzitter van Ons Stekkie geven slechts 

blijk van zijn ziekelijke vorm van zelfingenomenheid met weinig hoop op genezing. 

• Het bestuur verwacht op korte termijn de visrechten van ´nieuwe wateren´ overgedragen te 

krijgen, of deze Federatief worden ingebracht is nog een aandachtspuntje. Een idee is om 

leden van andere verenigingen op deze wateren alleen toe te laten mits in gezelschap van 

een lid van onze vereniging. Hier wordt nog over nagedacht; 

• Begin dit jaar is het bestuur geconfronteerd met de mededeling dat de Snoek studiegroep 

Nederland-Belgie (SNB) wederom een roofvisdag op het Weerwater gaat organiseren. Het 

bestuur is verbolgen over het feit dat de SNB voor dit grote evenement op een water waar 

wij het visrecht hebben geen toestemming bij onze vereniging heeft gevraagd, iets wat 

simpelweg gewoon verplicht is maar bovenal ook gewoon fatsoenlijk uiteraard. De SNB heeft 

hiervoor excuses aangeboden en beterschap belooft. Meer problemen heeft het bestuur met 

de gekozen datum, namelijk zondag 4 oktober (Werelddierendag). Een andere datum voor 

dit evenement was volgens de SNB niet mogelijk waarbij de commercie als belangrijke reden 

werd gegeven. Een roofvisevenement op Werelddierendag is voor ons bestuur uit den boze, 

zij heeft daarom besloten géén toestemming voor dit evenement te geven en óók geen 

medewerking te verlenen. Verbieden doet zij het niet, een verbod zou namelijk gehandhaafd 

moeten worden door BOA´s van Sportvisserij MidWest Nederland. Het bestuur ziet dat niet 

gebeuren gezien de houding van MidWest Nederland hierin, MidWest vindt namelijk dat een 

dergelijk evenement op Werelddierendag wel moet kunnen en blijkt bovendien zelf ook een 

evenement gepland te hebben op zondag 4 oktober! 

• Arnold Baas vraagt of de vereniging een aansprakelijkheidsverzekering heeft voor het geval 

een ouder de vereniging aansprakelijk stelt wanneer er bijvoorbeeld tijdens een jeugddag 

iets gebeurt. Het bestuur zegt toe dit uit te zoeken, er is eerder contact geweest met onze 

tussenpersoon maar door alle gebeurtenissen van de afgelopen maanden is dit er bij in 

geschoten. 

 

4- vaststellen notulen van de ALV van 18 december 2014 

Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld en definitief gemaakt. 

 

5- Financieel verslag penningmeester 

De penningmeester toont een mooi overzichtelijk document en geeft uitleg over een aantal posten. 

Opmerkelijk is dat de vereniging afgelopen jaar veel meer dan voorgaande jaren geïnvesteerd heeft 

in commissies, bijzondere kosten heeft gemaakt n.a.v. de VBL problemen en door het inhuren van 

een accountant, dit jaar per lid 1 euro extra moet afdragen aan Sportvisserij Nederland (totaal bijna 

4500 euro) en ondanks dat tóch nog 7000 euro heeft overgehouden. De ALV trekt hieruit haar 

conclusies mb.t. de voorgaande jaren, het bestuur geeft aan niet meer achterom te kijken en zich 

alleen nog te richten op het opbouwen van de vereniging.  

 

 

 

http://www.visseninzeewolde.nl/vissen/index.php/nieuws/club-nieuws/1260-de-viskist-rede
http://www.visseninzeewolde.nl/vissen/index.php/nieuws/club-nieuws/1260-de-viskist-rede
http://www.hsvog.nl/os/
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6- verslag accountant  

De ALV heeft verder kennis genomen van het verslag van de accountant en heeft geen opmerkingen. 

Het verslag wordt aan het dossier toegevoegd. De ALV verleent het bestuur hierop ´decharge´ en het 

bestuur neemt het applaus dankbaar in ontvangst. 

 

 7- bestuursverkiezing: dit jaar is de penningmeester aftredend en herkiesbaar; 

De penningmeester is aan de beurt om te rouleren, er blijken geen andere kandidaten te zijn dus de 

penningmeester wordt unaniem herkozen. Wel geeft Marco aan dat hij er geen bezwaar tegen heeft 

wanneer een andere gegadigde voor deze functie zich meldt. Het bestuur zal de komende tijd bij de 

leden informeren of er onder de leden liefhebbers hiervoor zijn met een financiële achtergrond en 

kennis van de door de vereniging gebruikte software. Het bestuur geeft wel aan moeite te hebben 

om de financiën over te geven aan iemand die zij helemaal niet kennen, indien deze situatie zich 

voordoet zullen zij beschermende maatregelen nemen. 

 

8- Voorstel nieuw Huishoudelijk Reglement  

Het nieuwe huishoudelijk reglement wordt op hoofdpunten met de aanwezige leden besproken, er 

wordt een toelichting gegeven over onder andere vrijwilligersvergoedingen en het Huishoudelijk 

Reglement wordt vervolgens unaniem goedgekeurd.  

 

9- vaststellen beleid veilig sportklimaat sluiting 

Bestuur en commissieleden dienen in het bezit te zijn van een geldige VOG verklaring (verklaring 

omtrent gedrag), verenigingen kunnen deze kosteloos digitaal aanvragen. Hiervoor dient de 

vereniging wel een ´beleid veilig sportklimaat´ te kunnen overleggen. Onze adviseur Paul Maasen 

heeft zich hiermee bezig gehouden, het bestuur geeft aanvullende uitleg hierover. Inmiddels is dit 

beleidsstuk door NOC/NSF goedgekeurd, justitie is de laatste partij die zich hier nog over gaat buigen. 

 

10- rondvraag 

De voorzitter geeft aan verbaasd te zijn over het vertrek van Ruud Klant als commissielid gezien het 

enthousiasme waarmee hij binnen de rca actief was. Niet duidelijk is waarom Ruud zijn ´probleem 

met het bestuur´ niet bespreekbaar heeft gemaakt en niet zelf het bestuur van zijn vertrek op de 

hoogte heeft gesteld. Het bestuur zegt toe Ruud zo snel mogelijk voor een gesprek uit te nodigen. 

 

Het bestuur is benadert door een journalist die heeft opgepikt dat er binnen de hengelsportwereld in 

en rondom Flevoland een aantal zaken spelen, onder andere over het inbrengen van viswateren. Het 

bestuur heeft met deze journalist inmiddels een verkennend gesprek hierover gevoerd. 

 

Verder stelt het bestuur een aantal dingen vast: 

• de club staat er financieel goed voor; 

• alle commissies draaien beter dan ooit tevoren; 

• nieuwe vrijwilligers stromen toe; 

• de contacten met gemeente en verwante instanties lopen prima. 
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Het bestuur geeft aan Paul Maasen graag toe te willen voegen aan het bestuur als algemeen 

bestuurslid, de aanwezige leden stemmen hiermee in maar het bestuur gaat dit via de officiële weg 

organiseren. 

 

11- sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 


