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Notulen van de algemene ledenvergadering van  

HSV Ons Genoegen-Almere. 
 

Datum: 5 april 2018  

Notulen: Jos Holla (secretaris) 

Aanwezig: 25 leden, presentielijst aanwezig op het secretariaat 

 

 

1- opening door de voorzitter 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Hij deelt de leden mee dat er momenteel erg veel speelt 
in Nederland en dan met name rond de beroepsvisserij, iets waar wij (direct en indirect) ook last van 
hebben. Hij is blij met de toch wel mooie opkomst vergeleken met voorgaande ALV’s en hoopt op een 
inhoudelijke goede avond. Wel geeft hij de leden mee dat, hoewel het bestuur enorm veel tijd in deze 
vereniging steekt, de input en hulp van leden altijd onmisbaar zal zijn. Zij zijn de oren en ogen van het 
bestuur en hij vraagt hen vooral niet in de negatieve krachten binnen Almere en op ‘Social Media’ te 
blijven hangen maar naar het bestuur te komen wanneer er iets speelt of wanneer men ergens vragen 
of ideeën over heeft. 
 
 
2- vaststellen agenda en mededelingen 
De voorzitter stelt 1 wijziging in de agenda voor aangezien de penningmeester later zal komen. 
Agendapunt 4 (de financiën) wordt doorgeschoven zolang de penningmeester niet aanwezig is. Er zijn 
verder geen opmerking 
 
 
3- Korte terugblik op 2017 door bestuur en commissies en vaststellen notulen ALV 12 april 2017 
Veel activiteiten zijn bij geïnteresseerde leden wel bekend middels website, Facebook en onze 
nieuwsbrief. De diverse commissieleden geven uitleg over hun activiteiten van het afgelopen jaar: 
 

• Arnold Baas: jeugdcommissie 

• Jos Holla: BCWA, inbrengen viswater, website, nieuwsbrief, karpercommissie, 
roofviscommissie en ledenadministratie 

• Arnold Veen: vliegvis commissie en beroepsvisserij 

• Paul Maasen: Commissie maatschappelijke betrokkenheid 

• Harm Groothedde: witviscommissie 
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Een samenvatting van alle activiteiten vindt u in de bijlage bij deze notulen. De secretaris loopt 
vervolgens snel door de notulen van de ALV van 12 april 2017, er zijn geen opmerkingen en de notulen 
worden definitief gemaakt. 
 
 
4- de financiën 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de financiën. Het was een gezond jaar met weinig 
bijzondere uitgaven. Wederom is duidelijk dat we een financieel gezonde vereniging hebben. Het 
vermogen groeit nog steeds en ondanks dat de afdrachten aan MidWest en Sportvisserij Nederland 
ingaande 01-01-2018 hoger zijn geworden ziet het bestuur nog geen noodzaak om de contributie aan 
te passen (zie verder punt 6). Zeer opmerkelijk is wel dat het huidige bestuur in 4 jaar tijd al bijna net 
zoveel geld heeft ‘gespaard’ als het vorige bestuur in haar gehele bestaan. Wel zijn er plannen voor 
investeringen, als die plannen concreet worden zal hiervoor een extra ALV georganiseerd worden. De 
accountant heeft de kascontrole gedaan en is tevreden, wel geeft ook hij aan dat het eigen vermogen 
erg hoog is. De ALV verleent het bestuur ‘decharge’.  
 
 
5- Stand van zaken m.b.t. Floriade (hengelsportmogelijkheden Weerwater en Noorderplassen) 
Paul Maasen neemt het woord. De effecten van de Floriade op de hengelsportmogelijkheden zijn 
groot, denk hierbij aan de verplaatsing van de Camping van het Weerwater naar de Noorderplassen. 
We gaan er na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen vanuit de deze Floriade doorgaat en dat de 
verplaatsing van de camping dus eveneens gewoon doorgaat waardoor nachtviszones verloren zullen 
gaan. Daarnaast staan de nachtviszones op het Weerwater onder druk. We zijn hier snel op 
ingesprongen en hebben onze zienswijze bij de gemeente ingediend. Paul legt met behulp van een 
plattegrond uit wat de insteek van de HSV m.b.t. de hengelsportmogelijkheden is. 
 
Ook de waterplantenproblematiek blijft groot. Dit komt deels door bezuinigingen bij de gemeente 
maar ook door het steeds helderder worden van het water. Maaien (tot 2 meter onder het 
wateroppervlak) is voor de hengelsport geen oplossing, alleen de vaargeulen worden voor de 
bootbezitters open gehouden.  
 
Eén van de leden kwam met het schriftelijke voorstel om ‘coccolietenkrijt’ te strooien maar dat is geen 
optie. Coccolietenkrijt is een middels voor kleine vijvertjes tegen slipophoping, toe te passen met 500 
gram per vierkante meter. Voor het weerwater met een oppervlakte van 150ha zou je een hoeveelheid 
van 750.000 kilo nodig hebben. Het mag duidelijk zijn dat dit absoluut geen optie is en dat dit 
bovendien het waterplantenprobleem niet oplost. Ook de uitzet van graskarpers wordt besproken, 
voor het Weerwater zou je echter enorme aantallen moeten uitzetten terwijl bij navraag is gebleken 
dat er landelijk eigenlijk geen positieve resultaten terug te vinden zijn. Daarnaast is toenemende 
(blauw)algengroei bij uitzet van graskarpers zeker niet uitgesloten. 
 
Het blijft moeilijk om inspraak te hebben in plannen van de gemeente, wij zullen echter alle zeilen 
bijzetten om betrokken te blijven en inspraak te krijgen. Wel alles binnen de redelijkheid. Wanneer er 
geen geschikte vervangende nachtviszones voorhanden zijn zullen we daarin, hoe vervelend ook, 
moeten berusten.  
 
Recent bleek dat er diverse projecten op stapel staan m.b.t. de aanleg van natuurvriendelijke oevers. 
Ook hierin proberen wij inspraak te krijgen en er is inmiddels een bijeenkomst met gemeente en 
Waterschap ingepland. 
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6- Vaststellen contributie 2019 / gratis jeugdvergunning 2019 
Het bestuur ziet geen noodzaak om de contributie voor 2019 te verhogen, het eigen vermogen is ‘riant’ 
te noemen zoals ook de accountant al vastgesteld had. Wel moeten we er rekening mee houden dat 
de afdrachten aan Sportvisserij Nederland ingaande januari 2018 verhoogd zijn en dat de afdracht aan 
Sportvisserij Nederland in 2019 nogmaals met 1 euro omhoog gaat. Op dit moment wordt er van iedere 
VISpas 22,50 euro afgedragen, het restbedrag van 4,50 euro (vanaf 2019 nog maar 3,50 euro) blijft bij 
de vereniging. Onze HSV is voor zover wij weten momenteel de goedkoopste hengelsportvereniging. 
 

  
Via Sportvisserij Nederland zijn gratis vergunningen voor jeugdleden aan te vragen. Deze geven het 
recht om te mogen vissen met 1 hengel en de aangewezen aassoorten en uitsluitend in 
verenigingswater. Dit kost de vereniging verder niks: de kosten van een jeugdVISpas worden nu al 
volledig afgedragen aan Sportvisserij (MidWest) Nederland. Besloten wordt op hiermee op 1 januari 
2019 te starten. 
 
 
7- voorstel tot wijziging verenigingsnaam 
Er zijn in Nederland meerdere hengelsportverenigingen die de naam “Ons Genoegen” voeren, dat viel 
vroeger niet zo op maar zeker door de komst van Social Media wordt de verwarring steeds groter. Er 
worden een aantal prints getoond waarop diverse activiteiten van andere “Ons Genoegen’s” 
aangekondigd worden. Het bestuur is van mening dat er gekozen moet worden voor een naam die 
binding met de gemeente geeft en de vereniging herkenbaar maakt, het voorstel is om de naam 
ingaande 01-01-2019 te veranderen in “HSV Almere”. De leden stemmen hier unaniem mee in.  
 
De vraag is of er nog een ander logo moet komen, hoewel de meningen over het huidige logo 
verschillen wordt besloten om een prijsvraag voor een nieuw logo uit te schrijven. Er komt een jury 
bestaande uit 4 leden: Joshua, Fred, Britt en Arnold Baas. Zij zullen uiteindelijk een voorstel doen aan 
het bestuur. 
 
Er zijn daarnaast 2 bestuursleden die aftredend en herkiesbaar zijn, dhr. Maasen en dhr. Baas. Er 
hebben er zich geen geïnteresseerden voor een bestuursfunctie gemeld en er is geen bezwaar tegen 
de herverkiezing van beiden. Beide bestuursleden zijn herkozen. 
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8- onderhoudsuitzetting SKP Almere 
Rody heeft het bestuur benadert met het verzoek inspanningen te mogen verrichten voor 
onderhoudsuitzettingen van het spiegelkarperproject in Almere. Hij verteld over het huidige project 
en legt uit dat, wanneer er niks gebeurd, de spiegelkarpers over een jaar of 10 allemaal verdwenen 
zullen zijn. Er is een plan gemaakt wat voorziet in 2-jaarlijkse uitzettingen waarmee een evenwichtig 
bestand gegarandeerd is. Er is voor gekozen om de hoeveelheden in lijn te houden met het 
oorspronkelijke plan, het bestuur stemt hiermee in. 
 
Terugmelden is wel belangrijk, het afgelopen jaar is er bijna niet meer gemeld. Sportvissers zijn bang 
voor ‘concurrentie’, anoniem melden moet daarom een mogelijkheid worden. Ter sprake komt nog 
het uitzetten van karpers in de sierwateren in Almere Buiten. Daar zijn wat bedenkingen: m.b.t. de 
geringe diepte zou de combinatie met ijs en sneeuw misschien desastreus kunnen zijn. Het bestuur 
gaat wel onderzoeken wat de mogelijkheden en risico’s hiervoor zijn. Er blijkt overigens een water in 
Almere Buiten te zijn waar (misschien wel té) veel karper rondzwemt, Het idee is om deze vissen er 
deels uit te halen en dan elders uit te zetten. Of dit mogelijk is gaat het bestuur onderzoeken. 
 
 
9- rondvraag 
Bouke vd Ploeg vraag naar de samenwerking zoals gemeld op Facebook tussen onze vereniging en de 
Amsterdamse Hengelsport Vereniging. De voorzitter legt uit dat het hier vooral een samenwerking 
binnen de Federatie MidWest betreft. De Federatie passeert naar aanleiding hiervan ook nog even 
m.b.t. het personeelsbeleid. In de nieuwsbrief van MidWest van deze maand (april) is gemeld dat er 
sinds november 2017 een externe interimmanager is ingehuurd. Opmerkelijk dat dit niet op de ALV 
van december 2017, niet op de thema avond van 2018 maar ook niet in eerdere nieuwsbrieven van 
MidWest is gemeld wat duidelijk maakt hoe MidWest de samenwerking met HSV’en voor zich ziet. 
 
Joshua vraagt of er voor de Streetfishingteams nieuwe tenues aangeschaft kunnen worden aangezien 
de huidige hoodies voor de zomer veel te warm zijn. Afgesproken wordt om daar volgend jaar, 
wanneer de verenigingsnaam aangepast is, naar te kijken. 
 
 
10- sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen ‘wel thuis’. 
 


