
Notulen Algemene Ledenvergadering van HSV ’t Stekelbaarsje dd. 13 feb 2018 

Aanwezig 26 leden inl. bestuursleden. 

Bericht van verhindering van de heer H. van der Laan, P. Swart en C. Ippel. 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Voorzitter vraagt een kleine stilte om de overleden leden te herdenken. Afgelopen jaar is Roel Roll overleden, die 

jarenlang in de redactie van het clubblad heeft gezeten. 

Er zijn 4 jubilarissen:   50 jaar lid: dhr. H. van der laan die niet aanwezig is, maar graag de speld wil ontvangen. De 

speld wordt bij hem thuisbezorgd. 

50 jaar lid dhr. Bas van de Berg  en 25 jaar lid dhr. Jacques Slob krijgen de speld op de vergadering uitgereikt. 

25 jaar lid dhr. Wim van Dijk, erelid van de vereniging is helaas niet aanwezig. 

Vestigen recht van opstal. ’t Stekelbaarsje heeft de akte getekend bij de notaris, de gemeente moet dit nog doen. 

Verslag penningmeester:  Fred doet verslag van inkomsten en uitgaven het afgelopen jaar.  Er is een batig saldo van 

meer dan € 3000, de vereniging staat er financieel gezond voor. Voor een gedetailleerd verslag bezoeke men de 

website. 

Kascontrole:  Nelis Westerhout doet verslag van de kascontrole en zegt alles in orde te hebben bevonden.  

Kascontrolecommissie:  Corné Ippel verlaat de kascontrolecommissie en Nico Visser is het nieuwe lid.  De 

kascontrolecommissie bestaat nu uit:  Martin Voogd en Nico Visser, Nelis Westerhout is reserve.  

Jaarverslag secretaris:  Er is dit jaar geen jaarverslag secretaris ivm de vacature.  Een jaaroverzicht wordt gedaan in 

foto’s en wordt doorgeschoven naar punt 11 van de agenda, de toekomstvisie. 

Bestuursverkiezing:  Aftredend is Gerrit Prins.  Na 32 jaar in het bestuur te hebben gezeten neemt Gerrit afscheid. 

Gerrit krijgt grote complimenten voor het fantastische werk dat hij in die jaren voor de vereniging heeft gedaan. Zijn 

periode als secretaris is van groot belang voor de vereniging geweest en ook al die jaren jeugdwerk en 

stagebegeleiding hebben de verenging op een hoger niveau gebracht. Gerrit blijft nog actief in de vrijwilligersploeg, 

maar een tandje minder.  Om een vast aandenken aan Gerrits bestuurlijke periode te hebben is de “Gerrit Prins 

Picknickplaats” aan de kleine vijver opgericht. Ook wordt hem een envelop met inhoud en bos bloemen voor Agnie 

overhandigd. 

Nieuw bestuurslid:  Jasper Sterk  Technische zaken en jeugdbeleid. 

Fred Kleijn is aftredend en wordt herkozen 

Chris van Pelt is aftredend en wordt herkozen. 

Secretarispositie is nog steeds vacant, maar er is contact met een mevrouw uit Hoogblokland, moeder van twee 

vissende zoontjes die tzt wil toetreden tot het bestuur. 

Verslag Putcommissie:   Lex Kruis neemt de vergadering mee over het complex en vertelt wat er het afgelopen jaar 

gedaan is.  Verslag van Lex op de website. 

Toekomstvisie:  Voorzitter neemt de vergadering mee in foto’s langs het afgelopen jaar. Voor de toekomst moeten 

we denken aan het verbeteren en verfraaien van de oeverbescherming, zowel in de Grote put als in de kleine Put. 

Het pad moet opgeknapt worden en de visstand zal zoveel mogelijk worden aangevuld. 

Rondvraag: Op vraag van Koos komt het woensdagmiddagvissen aan de orde. Eventueel kan er op woensdagmiddag 

ook een karper competitie worden georganiseerd, afhankelijk van de belangstelling. 

Prijsuitreiking:  Fred reikt de prijzen uit van de competitie.  Grote winnaar is Bram Boogert.  Gedetailleerde uitslag op 

de website. 

Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering 


