
Notulen algemene ledenvergadering HSV “Stekelbaarsje d.d. 7 Febr.2017  

Aanwezig zijn 29 leden incl.: Bestuursleden. 

Bericht van verhindering van de heren Chris Toenders,Renee van Oord,Eric 

Mellema,Corné Ippel,Jan de Vos,Bram Bogert en Joan Kleijn. 

Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. 

Verslag A.L.V.  d.d.9-02-2016 wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 

Jubilarissen: Er zijn dit jaar geen jubilarissen. 

Ingekomen stukken: Er zijn voor deze vergadering geen ingekomen stukken. 

Vestigen Recht van Opstal: Dirk doet verslag onzerzijds is alles geregeld het 

concept ligt bij de gemeente daarna gaat het naar de notaris waarna wij nog de 

mogelijkheid hebben om veranderingen voor te stellen als alle partijen akkoord 

zijn kan het worden getekend bij het notariskantoor. 

Verslag Penningmeester: Fred doet verslag van inkomsten en uitgaven, 2016 

bracht een positief resultaat van €878,30.Voor een uitgebreid verslag zie de 

website. 

Kascontrole: Namens de kascontrole commissie doet Nelis Westerhout verslag 

hij zegt inzage te hebben gehad in alle stukken alles was perfect in orde hij 

complimenteert de penningmeester  voor de keurige staat waarin alles zich 

bevind. Waarop de Voorzitter voorstelt de penningmeester voor 2016 

decharge te verlenen. 

Verkiezing kascommissie: Aftredend is Wil Zwaan in zijn plaats word Martin 

Voogd benoemd. De kascommissie bestaat nu uit N Westerhout,M Voogd en 

reserve C Ippel. 

Jaarverslag secr: Dirk leest het jaarverslag voor. Voorzitter bedankt de secr: 

voor het verslag.(bijlage) 

Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar is de secretaris Dirk van 

Meurs. Voorzitter bedankt Dirk voor zijn werkzaamheden en overhandigd hem 

namens de vereniging een envelop met inhoud.Ook deelt hij mee dat Dirk wel 



de ledenadm: blijft doen.Daar er geen kandidaat is voor de vacature van 

secretaris blijft deze vacant. 

Ook aftredend en niet herkiesbaar is Piet de Vries.Voorzitter spreekt ook Piet 

toe en bedankt hem voor zijn vele werkzaamheden en tomeloze inzet als blijk 

van waardering zal het perenlaantje dat altijd door Piet met zoveel inzet is 

verzorgd voortaan Piet de Vrieslaan heten,Voorzitter overhandigd Piet het 

straatnaambord.Ook Wil Zwaan spreekt namens de vergadering Piet toe en 

overhandigd hem vergezeld door de nodige anekdotes diverse hengelsport 

attributen uit de oude doos. Piet zichtbaar ontroerd dankt voor de mooie 

woorden en attentie,s.  

Dirk van Straaten wordt door de vergadering benoemd om  Piet op te volgen.  

Ook aftredend maar wel herkiesbaar is Gerrit Prins hij wordt door de 

vergadering voor een nieuwe periode van drie jaar benoemd. 

Verslag putcommissie: Piet leest voor de laatste keer zijn verslag van het 

afgelopen jaar(zie website) een verslag dat we zeker in de komende 

vergaderingen zullen gaan missen. Voorzitter bedankt Piet voor het verslag en 

de vergadering beloont hem met een applaus. 

Toekomstvisie: Voorzitter geeft een visie van wat er in en door de vereniging is 

gerealiseerd en wat we in toekomst graag nog willen, hij doet dit met behulp 

van beamer beeld zodat er een duidelijke presentatie is van de zaken die we 

nastreven. 

Rondvraag: Arie Peelen verzoekt de vissers om na de wedstrijden geen 

overgebleven voer of maden in de putten te dumpen.Voorzitter stelt voor om 

een verzamelpunt in te richten waar de leden deze zaken kunnen achterlaten. 

Prijsuitreiking 2016: Fred gaat over tot het uitreiken van de prijzen (zie website) 

Sluiting: Niets meer aan de orde zijnde gaat de voorzitter over tot sluiting van 

de vergadering hij dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en 

wenst allen een goed visjaar en voor straks een welthuis.  


