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NOTULEN ALV 11 april 2019 (ALV 2019)
Locatie : zaal boven ’t Houtsje Heerenveen
Aanwezig: voltallige bestuur HSV Heerenveen e.o. (m.u.v. F. Verberg)
G. Goudriaan, A. Abbink en A. de Boer
Afwezig met kennisgeving: F. Verberg
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Eerst wordt de agenda doorgenomen en vastgesteld. Vervolgens worden
de agendapunten één voor één behandeld in onderstaande volgorde:
Ingekomen stukken en mededelingen
Geen
Notulen ALV 2018
De notulen van de ALV 2018 (gepubliceerd op de website en uitgeprint
op tafel) worden goedgekeurd en als zodanig vastgesteld.
Jaarverslag 2018
De secretaris geeft een toelichting op alle activiteiten die in 2018 door de
HSV zijn georganiseerd. Geconstateerd wordt dat er nog steeds een
stijgende lijn zit in het aantal deelnemers van de verschillende
activiteiten. De ouderenvisdag is ook altijd een groot succes, dit wordt
zeer gewaardeerd door de deelnemers en wordt ervaren als ‘dagje uit’.
Financieel jaarverslag 2018 / begroting 2019
De penningmeester is content met het resultaat 2018 en geeft een
toelichting op de balans en verlies- en winstrekening, beide uitgeprint op
tafel ter inzage voor de leden. 2018 kenmerkte zich door een behoorlijke
ledenaanwas a.g.v. de samenvoeging met HSV Utingeradeel (inmiddels
opgeheven). Het resultaat kwam in 2018 uit op + EUR 8.000,- en het
eigen vermogen sloot op + EUR 42.000,-. Het bestuur is (unaniem)
decharge verleend voor het boekjaar 2018 door de ALV. Voor 2019
verwacht het bestuur een licht negatief resultaat a.g.v. diverse
investeringen van EUR 10.000,-. Deze investeringen zijn onderdeel van
een eerder gepresenteerde meerjarenbegroting (ALV 2018).

Verslag en benoeming kascommissie
De kascommissie bestaande uit de leden G. Goudriaan en A. Abbink
heeft de jaarrekening 2018 gecontroleerd en goedgekeurd. Voor 2020
(en dus de controle van de jaarrekening 2019) stellen G. Goudriaan en
A. de Boer zich beschikbaar voor de kascommissie.
Bestuurssamenstelling
F. Verberg en A. Schapelhouman stellen zich herkiesbaar voor het
bestuur van de HSV voor een periode van 4 jaar. Beide voordrachten
worden door eenieder goedgekeurd.
Fisk & Wetter
Na een toelichting op de voor- en nadelen van Fisk & Wetter, wordt
continuatie van HSV Heerenveen e.o. m.b.t. dit blad in stemming
gebracht. Een (ruime) meerderheid is voor opzegging van dit contract
gelet op de beperkte toegevoegde waarde. Dit zal dan ook worden
uitgevoerd. Per 01-01-2020 ontvangen onze leden geen Fisk & Wetter
meer.
Visrechten (spoorput / gemeentewater)
Dit blijken taaie onderwerpen. Het ‘gebruik en onderhoud’ van de
spoorput (Akkrum) is door de opheffing van Utingeradeel bij onze HSV
terecht gekomen. We hebben dan ook contact opgenomen met eigenaar
ProRail over de visrechten en toekomstige investeringen. ProRail wilde
in eerste instantie niet mee in ons voorstel om de visrechten aan onze
HSV te verhuren en nieuwe afspraken te maken m.b.t. het uitvoeren van
(noodzakelijk) onderhoud. Inmiddels heeft dit overleg een vervolg gehad
en is ProRail bezig met een nieuwe ‘huurovereenkomst’. Er ligt ook een
offerte van harkboot.nl t.w.v. EUR 2.800,- (1x riet verwijderen en 1x
waterplanten verwijderen). SVF wil 50% subsidie geven voor deze pilot
met harkboot. Dit onderhoud zullen we overigens pas uitvoeren na een
getekende overeenkomst met ProRail.
Wat het ‘gemeentewater’ betreft, hiertoe is HSV (samen met SVF) in
gesprek met de gemeente Heerenveen. Het verzoek om de
Kempenaersingel als karpervijver (Visparel) in te richten wil de gemeente
behandelen in het kader van “Maak het” een systeem om burgerinitiatief
in Heerenveen te honoreren. Onze HSV gaat samen met de gemeente
de Kempenaersingel bekijken om na te gaan wat er nodig is aan
aangepast beheer en voorzieningen. De gemeente kent het beheerplan
Sportvisserij op de Kaart nog niet en wil graag met de HSV in gesprek
om de uitvoering van het beheerplan te bespreken.

Wedstrijdparcours (aanleg vissteigers)
In overleg met de wedstrijdcommissie en SVF zijn in het voortraject twee
aannemers betrokken. Onze HSV stelt voorwaarden aan haar bijdrage.
Ze wil zich kunnen vinden in het ontwerp en in de manier waarop de
markt benaderd wordt. Dit laatste is wat ons betreft een meervoudig
onderhandse aanbesteding, waarbij ook de eerder geconsulteerde
aannemers een kans hebben om het werk te krijgen. Tot nog toe is er
nog geen gedegen ontwerp voor de aanleg van de vissteigers die voor
alle partijen acceptabel is. Wordt vervolgd.
Activiteiten 2019
Alle voor 2019 geplande activiteiten worden kort toegelicht met de
boodschap de website van HSV Heerenveen goed in de gaten te houden
voor updates en opgaaf.
Rondvraag en sluiting
Na een korte rondvraag sluit onze voorzitter de ALV met de uitnodiging
om aan de bar nog een drankje te nuttigen.

