HSV Heerenveen en omstreken (169)
Opgericht 1 januari 1950 – KVK # 40001417
Bankrekening: NL 46 RABO 0326 4027 72 RABONL2U

NOTULEN ALV 20 april 2018
Locatie:
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A. Abbink
G. Goudriaan
Afwezig met kennisgeving: A. Schapelhouman secretaris
A. De Boer wedstrijdcommissielid
T. Swan erelid
2017 was een jaar met veel geregel achter de schermen. Zo werd er
druk vergaderd over een mogelijk fusie met Utingeradeel, het project
Sportvisserij op de kaart (SOK), het bewerkstelligen van steigers aan het
Nieuwe Heerenveense Kanaal en de voortzetting van SKP de Friese
Boezem met subsidie van Sportvisserij Fryslân.
Helaas is er voor het boekjaar 2017 geen karper uitgezet op de Friese
Boezem of de Heide. Op De Heide zal een paar jaar lang een
onderhoudsuitzetting plaatsvinden: 40 kg spiegel/schubkarper (1 kg/ha)
en 50 kg graskarper.
De Subsidie was voor 2017 niet zeker meer na het vertrek van Germ
Zeephat van SF die dat normaal altijd regelde. Toen de subsidie weer in
orde was, was de lichting mooie spiegels bij alle leveranciers al op en is
er door de SKP-commissie besloten niet uit te zetten.
De wedstrijdcompetitie van HSV Heerenveen bestaat nog uit zo’n 19
vissers die vissen in 1 poule. Er werden 10 competitiewedstijden vervist,
een open koppelwedstrijd, de Wijbe Vonk vaderdagwedstrijd, een
verrassingskoppelwedstrijd en de grote open wedstrijd.
Op 11 juni organiseerden we voor het eerst een penvisdag op karper in
Noord Holland. Karper genoeg gezien, maar helaas niks gevangen die
dag.

De ouderenvisdag op 2 september was weer een waar uitje. Helaas
waren de vangsten niet al te best. 16 van de 23 vissers hadden vis, maar
meestal maar 1 visje. De grootste vis was een kolblei van 23 cm.
Zaterdagnacht 30 september werd weer de KARPER24uurs
georganiseerd op recreatiegebied De Heide. Maanden van tevoren werd
weer ontheffing aangevraagd bij de Gemeente Heerenveen voor het
gebruik van een rubberboot met elektromotor. Ook werd er een
evenementenvergunning aangevraagd. Helaas werd er deze editie niks
gevangen en werden de geldprijzen verloot onder de 5 koppels. Ook
kreeg iedere deelnemer een zak boilie’s mee naar huis.
Het was een gezellige KARPER24uurs met veel interactie met de mederecreanten en omwonenden die kwamen buurten.
Op zondag 12 november vond de roofvisdag met boot weer plaats in
Waterreijk Weerribben Wieden. Via de helling bij de Driewegsluis gingen
er 11 boten het water op dit jaar. Helaas zeiden 2 man op het laatste
moment af omdat ze dachten dat we gingen vissen in de petgaten…
helaas is dat niet toegestaan.
Dit jaar was ervoor gekozen om alle roofvis te meten en met een badge
te fotograferen. Frodo & Dirk hadden 570 cm aan snoeken bij elkaar
gevangen. Arjan Lijster & Gerrie Otten 407,5 cm, Jan & Bert Hooijer 234
cm, Adis & Dino Huremovic 231 cm en Sander van Slooten & Paul van
der Vegt hadden 150 cm aan snoeken gevangen. De bestuursleden
deelden niet mee voor de prijzen die gehaald waren bij
Hengelsportcentrum Arnold te Oudeschoot. Mike Breidenbach kreeg ook
nog een prijs beschikbaar gesteld door Arnold voor de jongste visser.
Na de prijsuitreiking bij de helling was er nog een hapje en een drankje.
Het was een geslaagde editie en we hopen volgend jaar op weer zo’n
opkomst.
Financieel
Al jaren zien we dat het leden aantal terug loopt. Van 2240 volwassen
leden in 2014 naar 2045 eind 2017. Ook de jeugd loopt terug van 157 in
2014 naar 84 eind 2017. Vergrijzing en minder buitenspelen van de
jeugd zullen o.a. een oorzaak zijn.
Begin 2018 kregen we er echter leden bij van de opgeheven HSV
Utingeradeel (Akkrum), wat weer zorgt voor een groei van zo’n 11
procent.
Het boekjaar 2017 eindigen we met een licht positief resultaat.
Betreffende de jaarrekening 2017, is het bestuur decharge verleend door

de ALV, na een toelichting te hebben gegeven op de balans 2017 en
resultatenrekening 2017 en begroting 2018.
De kascommissie bestaande uit G. Kroes en J. Kroes- Heerschop heeft
de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd. Voor 2019 (en dus de
controle van de jaarrekening 2018) stellen G. Goudriaan en A. Abbink
zich beschikbaar voor de kascommissie.
Dirk en Dino zijn herkiesbaar en worden unaniem herkozen.
Het voorstel op de agenda van de ALV om de contributie van HSV
Heerenveen en omstreken voor seniorleden met 3 euro te verhogen
m.i.v. 2019 werd toegelicht. Sportvisserij NL verhoogd de contributie
(afdracht voor onze HSV) per 2019 met 1 euro en Sportvisserij Fryslân
verhoogt eveneens de contributie (afdracht voor onze HSV) per 2019
met 1 euro. Wij als HSV verhogen de contributie gelijktijdig met 1 euro.
Het belangrijkste argument hierbij is dat we genoeg budget willen
hebben om project Sportvisserij op de kaart en steigers aan het Nieuw
Heerenveens Kanaal te kunnen bekostigen de komende jaren. Deze
projecten gaan gepaard met forse investeringen die inmiddels (deels)
zijn begroot.
Voor 2018 staat SKP de Friese Boezem weer gepland,10
competitiewedstrijden, Wijbe Vonk vaderdagwedstrijd, gescheiden
koppelwedstrijd, grote wedstrijd, verrassingskoppelwedstrijd, penvisdag
op karper, ouderen visdag, KARPER24uurs, roofvisdag boot en het
realiseren van Sportvisserij op de kaart voor een 5 tal wateren.
In de rondvraag werd gevraagd of er weer een insteek bij de verzending
van de VISpas in kant met activiteiten van het komende jaar. Henri zal
informeren wat dat kost bij Sportvisserij NL. Ook wordt er geopperd door
Piet Alberts dat het mooi zou zijn om meer verslagen van onze
activiteiten op te sturen naar de lokale kranten. Gerrit Goudriaan wil dit
voor de wedstrijdvisserij wel proberen in te sturen.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder een wel thuis.

