
Notulen van de Algemene Leden vergadering van “Het Stekelbaarsje” te Arkel 

Dinsdag 11 februari 2020 in “Clubgebouw Jan de Gier”. 

 

1. Voorzitter Arie de Koning opent om 19.30 uur de vergadering en verzoekt iedereen de aanwezigheidslijst 

te tekenen. (Van de 35 aanwezigen blijken er achteraf 3 niet hun naam ingevuld te hebben). Allereerst 

worden de overleden leden van 2019 herdacht tw: Jan de Gier, Martin Wolschrijn en Dirk Prijs. 

Vervolgens stelt de voorzitter voor om 9 (pauze) te verplaatsen naar na de rondvraag. 10 wordt 9, 11 

wordt 10 en 9 wordt 11. 

2. Verslag vorige vergadering: er zijn geen vragen of opmerkingen en daarmee dus goed gekeurd. 

3. Jubilarissen: Vorig jaar zijn een drietal personen die toen 40 jaar lid waren niet gehuldigd. Bij dezen 

ontvangen zij alsnog de speld en de bijbehorende bloemen. Het zijn: Bram Maas, Bert Dammers en Gerrit 

Prins. Verder is de heer van Heemskerk nu 40 jaar lid en de heer Vogel 25 jaar. Beiden zijn niet aanwezig. 

4. Ingekomen: Er zijn afmeldingen voor deze vergadering van: Jan de Vos, Wim van Dijk, Walter Mijnders, 

Eric Mellema, André van Vught, Peter Swart en Joan Kleijn. Verder is er een bericht binnen gekomen dat 

wij weer €584,06 vergoeding ontvangen voor het knotten van alle knotwilgen. (Er moeten nog wel wat 

onkosten af). Een verdienste van de vrijwilligers voor de clubkas. Applaus.  

5. Verslag Penningmeester: Fred Kleijn geeft uitleg over de financiën. Inkomende- en uitgaande posten 

worden toegelicht. Vooral de aanleg van de nieuwe stroomkabel (± €8200,-) heeft er voor gezorgd dat we 

uiteindelijk flink in de min geschoten zijn ( - € 4374,11). De begroting laat zien dat we er dit jaar (2020) 

beduidend beter voor staan ware het niet dat er extra kosten zullen zijn vanwege de aanschaf van de 

vervanging van de gestolen spullen. 

6. Kascontrole commissie: Nico Visser laat namens de commissie weten dat vier weken geleden alles 

gecontroleerd en in orde bevonden is. Derhalve wordt decharge verleend aan de penningmeester. 

7. Verkiezing kascont. com: Tom de Zeeuw blijft en Will Zwaan wordt toegevoegd. Nico Visser wordt 

reserve. 

8. Bestuursverkiezing: Er zijn geen tegenkandidaten dus blijft Dirk van Straten bestuurslid voor 3 jaren. 

9. Terug- en vooruit kijken: Arie showt een jaarverslag met spraak en beeld. Speciale aandacht voor: Pomp 

in de kleine put wordt op 4 maart geplaatst. Moeten nog goed uitzoeken waar de data loggers geplaatst 

gaan worden, Jasper gaat opnieuw aan de slag om het jeugdvissen extra aandacht te geven, beveiliging 

van de container heeft grote aandacht, we zijn gastvisser voor diverse verenigingen en instellingen mede 

door het project Samen Vissen, het peuterfonds (voor kinderen met zware handicap). Over het visstand 

beheer vraagt Arie aan ieder om zichtbare ziekten te alarmeren, binnenkort komen er 300 kg brasems bij 

en de aangevraagde kroeskarpers gaan niet door. Verder het verzoek om tijdens wedstrijden elkaar te 

controleren. De basisprijs bij wedstrijden gaat van €2,- naar €3,-. Aan Will Zwaan een bedankje voor het 

gebruik van de Lingehaven in de wintermaanden. Als laatste geeft Arie uitleg over het verloop van de 

aanvraag van een nieuwe steiger/beschoeiing vlak voor het clubgebouw. Zoals het er nu uit ziet gaat de 

gemeente die plaatsen op hun kosten. Het volledige verslag komt op de site van de club. Ruben Romijn 

vraagt of dan alle prijzen verhoogd worden: Ja, bij alle wedstrijden is er €1,- bijgekomen. Dat geldt 

overigens ook voor onze gastvissers. Bram Maas zou graag wat meer kopij zien voor de nieuwsbrief. Arie 

legt uit dat daar al aan gewerkt is/wordt. 

10. Rondvraag: Er zijn geen vragen. 

11. Pauze. We nemen een drankje van de vereniging. 

12. Evaluatie Wedstrijden: Fred geeft uitleg over de visvangsten van de afgelopen jaren. In de grote put vielen 

de vangsten het afgelopen jaar erg tegen. Wellicht wordt het weer beter na de komende uitzetting van de 

nieuwe brasems. Wat het aantal visplaatsen betreft zouden we niet al te veel meer moeten groeien. Het 



gemiddeld aantal visbeurten is ±700 en dat loopt tegen de maximum limiet. Veel meer plekken hebben 

we niet. Prima overzicht van Fred. 

13. Prijsuitreiking door Fred en ChrisP: Winnaars waren; Blok 1 William Teuling, Blok 2 Herman Verhoef, Blok 

3 Dirk van Straten, Blok 4 Nico Visser, Blok 5 William Teuling, Chris van Pelt, Dirk van Straten en Nico 

Burgel, Blok6 Gijs Verhoef. Karpervisser winnaar werd Ricardo Mellema en Brasemvisser winnaar werd 

William Teuling. De totaal eindstand van het hele jaar: 1e Chris van Pelt, 2e William Teuling en 3e Will 

Zwaan. De grote cup ging dit jaar dus naar Chris van Pelt (wel goed poetsen Chris). 

14. Met dank aan alle aanwezigen voor de positieve inbreng sluit de voorzitter om 21.00 uur de vergadering. 

 


