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Notulen Algemene jaarvergadering 
H.S.V Zevenhuizen e.o. 
15 februari 2019 20.00 uur 
Aanwezig 19 leden 
 
 
 
Opening 
De voorzitter opent met een woord van welkom om 20.15 uur de vergadering. 
 
Mededelingen 
De heren Jakob Kalfsbeek, Peter de Vries en Anne Feenstra hebben zich afgemeld voor deze 
vergadering. Verder zijn er geen bijzondere mededelingen. 
Wel geeft de voorzitter aan dat er tijdens de vergadering niet gerookt mag worden. Tijdens de pauze 
is hier voldoende gelegenheid voor. De koffie de visclub. De cake komt van de Appelhof. 
Dhr Slijkerman vraagt zich af waarom het punt “Vast stellen van de agenda” niet op de agenda staat. 
Officieel hoort dit zo. Wellicht zijn er mensen in de vergadering die nog iets naar voren willen 
brengen. Dit moet dan nog als agenda item worden vastgelegd. 
 
Notulen en jaarverslag 2018 
De voorzitter geeft aan dat een ieder de notulen van de vorige algemene jaarvergadering heeft 
ontvangen. Uit de vergadering komen verder geen op of aanmerkingen. De notulen van de 
vergadering van 2018 zijn hier bij vastgesteld, met dank aan de secretaris. Het jaarverslag van 2018 
wordt voorgelezen door de secretaris zelf. 
 
Financieel Verslag 2018 
Het financieel verslag wordt verzorgd door de penningmeester T. Helmholt.  
Dhr Slijkerman vraagt nog hoe het jeugdsubsidie bedrag is opgebouwd. 
De penningmeester legt uit dat de Federatie geld beschikbaar (subsidie) stelt voor clubs indien ze 
activiteiten/wedstrijden organiseert voor de jeugd.  
Verder waren verder er geen vragen over het finacieel verslag. Het zag er prima uit. 
 
Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaat voor het boekjaar 2018 uit de heren R. Pijl en B de Vries. Zij hebben geen 
onregelmatigheden geconstateerd en verleenden de penningmeester dan ook decharge. Dhr R. Pijl 
heeft twee jaren achtereenvolgend deel uit gemaakt van de kascommissie en moet daarom worden 
vervangen. 
De voorzitter bedankt hem voor zijn inspanningen. Dhr. Johan Kalfsbeek is bereid gevonden om de 
vrij gekomen plek in te nemen. De kascommissie bestaat voor het boekjaar 2018 uit de heren B. de 
Vries en J. Kalfsbeek 
 
Voorstel 
Het voorstel om de contributie met €2,50 te verhogen wordt unaniem door de vergadering 
goedgekeurd. 
Daarbij werd nog als opmerking geplaatst dat de contributie nog steeds niet hoog is. 
 
Bestuursverkiezing 
De voorzitter Dhr. B. Feenstra is aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. 
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Het bestuur heeft dhr. J. Scheerhoorn bereid gevonden om de vacante positie van voorzitter in te 
vullen. De vergadering stemt ook in met de benoeming van dhr. K. Spoelstra als nieuw lid van het 
bestuur. Het bestuur van de HSV Zevenhuizen bedankt ook dhr. K. Spoelstra hiervoor nogmaals. 
 
Het bestuur is zeer blij met al deze benoemeingen. Dit betekent namelijk dat voor het jaar 2019 er 
weer een bestuur is dat bestaat uit 5 leden: 

- Voorzitter dhr. J. Scheerhoorn 
- Secretaris  dhr. J. Kalfsbeek 
- Penningmeester dhr. T Helmholt 
- Lid dhr R. Veldman (wedstrijdcommissaris) 
- Lid dhr K. Spoelstra 

 
De aftredende voorzitter wenst het nieuwe bestuur veel succes in het vervullen van hun bestuurlijke 
taken. 
 
 
Rondvraag 
Dhr. Rodenboog vraagt of het mogelijk is dat de visplekken waar gevist gaat worden alvast bekend 
kunnen worden gemaakt. Zo kunnen de mensen die voor het eerst mee gaan eventueel de wateren 
verkennen waar gevist kan gaan worden. De HSV Zevenhuizen heeft zo’n 15 locaties waar gevist 
wordt. Dhr Rodenboog krijgt deze lijst opgestuurd. 
Dhr Rodenboog vraagt zich ook af of het niet eerlijker is om de stand bij te houden op basis van een 
puntentelling systeem (per wedstrijd krijgt de winnaar bijv 1 punt, de nummer 2 krijgt 2 punten etc) 
in plaats van punten op basis van gevangen gewicht.  Het bestuur geeft aan dat beide systemen door 
de jaren heen al zijn gehanteerd waarbij het puntensysteem steeds als schaduw systeem werd 
gehanteerd. Conclusie van het bestuur was dat het verschil in gehanteerde systemen nauwelijks van 
invloed  was op de eindstand. Zeker niet voor wat betreft de nummers 1,2 en 3 in de eindstand. Er 
wordt echter in de vergadering besloten om het systeem waarbij de stand wordt berekend op basis 
van gewicht als leidend te hanteren voor het seizoen 201. Het systeem van de puntentelling wordt 
als schaduwbestand bijgehouden. 
Dhr L. Huizing wil graag een wijziging doorvoeren in he  regelement. In artikel 15 staat dat het 
toegestaan is om met 1 be-aasde hengel te vissen. Hij wil dit graag wijzigen naar 2 be-aasde hengels. 
De vergadering heeft hierover gestemd. De uitslag van de stemming was dat wijzigen van artikel 15 
mag worden uitgevoerd. Vanaf seizoen 2019 is hert dus toegestaan om met 2 hengels te vissen 
tijdens de wedstrijden. 
Dhr L. Huizing stelt ook voor om de wedstrijden uit zomercompetitie te vissen tot 13:00 ipv 12:30. De 
vergadering heeft ook hierover gestemd en bepaald (door meerderheid van stemmen) dat de 
wedstrijden in het nieuwe seizoen tot 13:00 zullen gaan duren. 
 
Bingo, rad van fortuin en verloting 
Met enthousiasme hebben de aanwezige leden zich gestort op feestelijkheden tijdens de 
jaarvergadering. Zoals elk jaar waren er weer leuke prijzen te winnen. 
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Uitreiking bekers zomercompetitie 2018 
1e prijs B. Feenstra 3549 punten 
2e prijs B. de Vries 2686 punten 
3e prijs Joh. Kalfsbeek 2633 punten 
 
Zwaarste voorn 2018  Zwaarste brasem 2018  
M. Rieskes 900 gram H Slijkerman       3000 gram 
Joh. Kalfsbeek 900 gram 
 
 
Snoekcompetitie 2018/2019 
Langste snoek   Meeste lengte snoek 
 
J. Scheerhoorn 107 cm  R Pijl        2204 cm 
 
Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn / haar inbreng en wenst een ieder wel thuis. Hierna sluit de 
voorzitter de vergadering. 
 
Voorzitter            Secretaris           Penningmeester 
B Feenstra            R Veldman          T Helmholt 


