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Verslag ledenvergadering HSF GRONINGEN DRENTHE gehouden op 26 mei 2015 in 
theaterzaal De Kimme te Zuidlaren 
 
 
Als gasten waren aanwezig: 
De heren M. Knip, R. van Aalderen, B. Biondina, H. Holtman en J. Bongers van Sportvisserij 
Nederland. 
De heer W. van der Veen van Sportvisserij Oost-Nederland. 
 
Verder waren aanwezig: 
Het bestuur, districtsbesturen, commissieleden, controleurs, ereleden, leden 
monitoringsteam en afgevaardigden van 50 verenigingen. Namens het kantoor de heren H. 
Mensinga, A.J. Scheper (verslag), mevr. T. Untied, mevr. R.J. Jager en mevr. L. Manuputty. 
Dhr. Roland van Aalderen van Sportvisserij Nederland (presentatie). 
 
Bericht van verhindering zonden: 
10 verenigingen, erelid dhr. S.W. Schoonhoven, BOA dhr. H. Eibergen. 
 
 
1. Opening 
De heer H. Dirks, hierna te noemen voorzitter, opent de vergadering met een welkomstwoord 
voor de aanwezigen. Na een moment van stilte, gaat hij in op het volgende: 
- Het servicebureau. De start was moeizaam, maar de opzet is gelukt. Inmiddels worden 
23.000 VISpassen via het servicebureau verstrekt. Een aantal om trots op te zijn.  
- Zonder vrijwilligers die zich inzetten voor alle sportvissers kan de federatie haar taken 
onmogelijk uitvoeren. 
- De federatie onderhoudt goede contacten met de waterschappen en andere partners zoals 
natuurorganisaties en provinciale landschappen. Steeds meer komt het voor dat we niet 
inspreken op de plannen van deze organisaties, maar reeds in het voortraject betrokken zijn 
bij de opstelling van beleidsstukken. 
- Het Zeeforelproject Lauwersmeer zorgt voor contacten met onze Duitse zusterorganisatie 
Weser-Ems, de provincies en vele anderen. Met deskundig advies van Sportvisserij 
Nederland en de Duitse collega’s zijn bovenlopen van het Peizerdiep geschikt gemaakt. Hier 
zijn 5.000 kleine forellen uitgezet, in combinatie met de uitzet van 1.000 grote forellen in het 
Lauwersmeer. 
- Het grote project Ruim Baan voor Vissen van de vier noordelijke waterschappen loopt aan 
van het jaar af. De federatie coördineert hierin het onderzoek naar aanbod van trekvissen die 
vanuit zee naar zoet water willen tussen Den Helder en de Duitse grens. In het kader van dit 
Waddenfondsproject maken de waterschappen de sluizen en gemalen langs de kust 
passeerbaar voor trekvissen, waaronder de glasaal. 
- Het federatiekantoor heeft fijne buren met goede collega’s. Qua personeel, is vandaag een 
markante dag: mevrouw Untied woont haar laatste ledenvergadering bij. Ze begon bij het 
PGF en heeft daar de oprichting van de NVVS nog meegemaakt. Aan het eind van het jaar 
gaat ze met pensioen. 
  
  
2. Verslag van de ledenvergadering van 27 mei 2014 
Vanuit de verenigingen zijn geen reacties op het conceptverslag ontvangen. De 
ledenvergadering keurt het verslag goed. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
Mededelingen: 
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De voorzitter deelt mee: 
a. De federatie verzond veel post aan de verenigingen op papier waar in feite weinig respons 
op kwam. Het beleid is nu de post zo veel mogelijk digitaal te sturen zodat het ook breder in 
de verenigingen verspreid kan worden. Zo wordt ook voorkomen dat post te lang bij de 
secretaris ‘achter de klok’ blijft staan. 
b. In het verleden kon men via een mailtje of briefje sublid worden van een tweede of derde 
vereniging. Dit betreft vooral vissers die mee willen doen aan de wedstrijden van een andere 
vereniging dan waarvan zij hoofdlid zijn. Nu wordt per 2016 landelijk het systeem van de 
Extra VISpas ingevoerd waarmee het sublidmaatschap vervalt. Men kan met ingang van 
2016 een extra Vispas verkrijgen door een Voorlopig Lidmaatschapsbewijs in te vullen en te 
betalen. Het systeem herkent vervolgens de inschrijver, waarop Sportvisserij Nederland de 
te veel betaalde afdracht terugstort. 
c. In het Beersterdiep was het afgelopen winterperiode een visverbod ingesteld. Dit was het 
gevolg van het wangedrag van een kleine groep vissers. Nu zijn er ontwikkelingen die ertoe 
kunnen leiden dat hier in deze periode onder voorwaarden wel weer kan worden gevist. De 
voorzitter verzoekt de leden de federatie een bericht te sturen als zij wangedrag constateren. 
Als dit namelijk escaleert, hebben we een groot probleem. 
Dhr. Nieuwenhuis (district De Grensstreek) bedankt de federatie voor haar inzet in deze 
zaak. 
d. De Ledenvergadering gaf in 2014 het bestuur mandaat op zoek te gaan naar nieuwe 
bestuurders. Op een oproep in de regio-editie VISblad hebben zich 7 personen aangemeld. 
Op grond van het mandaat zijn vervolgens Rolf Haseloop (secretaris) en Harald Bremmer 
(portefeuille water en vis) aangenomen. De vergadering bekrachtigt dit met applaus. 
 
4. Jaarverslag 2014 en actiepunten 2015  
De vergadering gaat vervolgens akkoord met het jaarverslag en de actiepunten. 
 
5. Voorstellen 
A. Bestuursverkiezing 
De voorzitter deelt mee dat de PH Jeugd heeft aangegeven haar functie neer te leggen 
wegens drukke werkzaamheden en gezin. Het bestuur ontvangt graag tips voor een goede 
vervanger. 
De PH Wedstrijden, zelf markant wedstrijdvisser, heeft zijn twee termijnen vervuld. 
Het bestuur vraagt mandaat op zoek te gaan naar vervangers. De ledenvergadering verleent 
dit mandaat. 
 
De penningmeester heeft zijn twee termijnen vervuld, maar maakt tot vreugde van het 
bestuur gebruik van de statutaire mogelijkheid zich voor een derde termijn verkiesbaar te 
stellen. De ledenvergadering gaat met zijn herverkiezing akkoord. 
 
B. Vaststellen contributie 2016 
De vergadering gaat akkoord met het handhaven van het huidige contributiebedrag voor 
komend jaar. 
 
C. Beleidsplan Sportvisserij Nederland 
De voorzitter deelt mee dat het beleidsplan uitgebreid aan de orde is geweest in de 
districtsbijeenkomsten. Het bestuur is van mening dat er een goed stuk ligt. Wel zijn er 
kanttekeningen ten aanzien van de financiën en organisatiestructuur. Deze brengt de 
federatie in als ingekomen stuk voor de ledenvergadering van Sportvisserij Nederland die 6 
juni plaatsvindt.  
De vergadering stemt vervolgens in met het voorstel het beleidsplan met inbegrip van de 
kanttekeningen aan te nemen. 
 
D. Wedstrijdbaan Veendam-Musselkanaal 
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Het bestuur stelt voor langs het Kanaal Veendam-Musselkanaal 90 vissteigers aan te leggen 
(waaronder een aantal tweepersoons) met een onderlinge afstand van 17,5 meter. Zo 
ontstaat een wedstrijdbaan waarvan zelfs meerdere verenigingen tegelijkertijd gebruik 
kunnen maken. De steigers kunnen eveneens recreatief worden gebruikt. 
De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 
6. Presentatie karperproject 
Dhr. Roland van Aalderen van Sportvisserij Nederland verzorgt een presentatie over de 
karper, aan de hand van de omvangrijke karpernota die Sportvisserij Nederland over deze 
populaire vissoort heeft uitgebracht. Hij zoomt hierbij in op het karperproject van de federatie 
waarin 240 jonge karpers zijn uitgezet in het Noord-Willemskanaal die zijn getagd en deels 
van een zender voorzien zodat gevolgd kan worden waar de vissen heen trekken. Doel is 
inzicht te verkrijgen in het migratiegedrag van karper, waarbij met name van belang is in 
hoeverre de vissen kwetsbare wateren intrekken.  
 
7. Financiën  
A. Jaarrekening 2014 
De penningmeester deelt mee dat de accountant een positief oordeel heeft gegeven. Op de 
totale jaarrekening is een positief verschil van € 874. De federatie heeft zich goed aan de 
begroting gehouden. 
Ondanks dat het aantal leden is gedaald en de contributie niet is verhoogd, zijn de inkomsten 
toegenomen. Dit vloeit voort uit de ledenservice: voorheen gingen de niet-betalers in de loop 
van het jaar uit de ledenadministratie, nu reeds vooraf. 
De vergadering heeft geen verdere vragen, stelt de jaarrekening vast en verleent het bestuur 
décharge. 
 
B. Vaststellen herziene begroting 2015 en begroting 2016 
Zonder verdere vragen stelt de vergadering de herziene begroting 2015 en de begroting 
2016 vast. 
 
Dhr. Koops (HSV Het Meuntje) merkt op dat in het accountantsverslag als vestigingsplaats 
Bedum wordt genoemd.  Moet dit niet Tynaarlo zijn? 
De penningmeester antwoordt dat Bedum statutair nog de vestigingsplaats is, al is de 
federatie inderdaad in Tynaarlo gevestigd. 
 
 
8. Presentatie Wedstrijdcompetitie Verenigingen 
PH Albert Meijer verzorgt een presentatie over het federatieve clubkampioenschap. Dit 
kampioenschap is bedacht in de Klankbordgroep Wedstrijden. Steeds vissen 2 verenigingen 
tegen elkaar (uit en thuis), waarna de winnaar doorgaat naar de volgende ronde. De 
structuur lijkt op die van de KNVB-beker in het voetbal. Tijdens de vergadering vindt de loting 
plaats voor de volgende ronde. 
 
9 (inzamelen stembrieven) en 10 (uitslag stemming): Aangezien niet schriftelijk is gestemd, 
vervallen deze agendapunten. 
 
11. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter merkt op dat in het bestuur is gesproken over hoe de ledenvergadering wat 
scherper is te maken, maar hij heeft voorkeur voor de harmonie en eensgezindheid die de 
vergaderingen in de afgelopen jaren kenmerkten. Hij dankt vervolgens de aanwezigen en 
sluit de vergadering. 
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