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Verslag Algemene ledenvergadering. 
 
Deze vergadering vond plaats op dinsdag 21 februari 2018 in Deest 
 

Aanwezig namens het bestuur: Jeroen Voorthuizen, Ger van Hout, Roy Vrielink, Arjan van Lent, Rolf 
Koedam en Ans van Heumen. 
 

Afmeldingen: Bart de Leeuw, Thomas Sauter, M. van Velp. 
 

Opkomst: 7 leden 
    

1) Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor de aanwezigen. 
 

 Mededelingen 

 
- Toevoeging agenda punt 2.a Bestuurssamenstelling 
 

2) Verslag ALV 2017 
 
Er zijn geen aanmerkingen op het verslag.  
Opmerkingen: In het verslag staat dat Ger van Hout zijn functie als penningmeester zou neerleggen. 
Aangezien dat Ger nog de penningmeester is vraagt Willem Peters waarom dit zo nog is. Ger licht dit 
nader toe en geeft aan dat daar wel aan gewerkt is. 
 

2a Bestuurssamenstelling 
 
De functies van enkele bestuursleden zijn op verzoek gewijzigd. Voorzitter Jeroen gaf aan dat hij zich 
niet zo goed thuis voelde in zijn rol als voorzitter. Hij wil zich liever met de jeugdactiviteiten bezighouden. 
Penningmeester Ger geeft aan dat hij al jaren penningmeester is, maar dat deze functie beter gedaan 
kan worden door iemand die financieel onderlegd is. 
De nieuwe bestuurssamenstelling is als volgt: Ger van Hout neemt tot aan de benoeming van een 
definitieve voorzitter in 2019 als ad interim het voorzitterschap waar. Roy Vrielink wordt de 
penningmeester, Ans van Heumen blijft in functie als secretaris, Jeroen Voorthuizen en Arjan van Lent 
en Piet Gesthuizen richten zich op de jeugdzaken, Rolf Koedam en Arjan van Lent regelen het 
onderhoud van de viswateren.   
 
Volgens onze statuten moet de voorzitter statutair in functie worden benoemd tijdens een algemene 
leden vergadering door de leden. Omdat dit onderwerp voor deze vergadering niet op de agenda is 
geagendeerd kan er nu formeel geen voorzitter in functie worden gekozen. De leden worden vóór de 
volgende algemene leden vergadering van de wijziging van het bestuur op de hoogte gesteld. Ruim 
voor de Alv van 2019 zal een oproep geplaatst worden opdat de leden zich kandidaat kunnen stellen 
voor het voorzitterschap. 

 

  



3) Financieel verslag 
 
Ger licht de financiën toe en geeft hierbij aan dat het ledenaantal weer is gestegen naar # 200 leden. 
Meer leden geven ook meer inkomsten. Ook dit jaar mochten wij weer een mooie bijdrage ontvangen 
van de Sponsorcommissie Deest. De bijdrage was bestemd om vissteigers te realiseren bij de 
Poolakker. Helaas hadden aannemers weinig tijd en is er weinig interesse voor deze klus. Er is nu 
uiteindelijk een aannemer gevonden die het gaat realiseren. Er is dit jaar een positief resultaat van 
1500,00. 
 

4) Verslag kascontrolecommissie 
 
Peter Samson en Willem Peters hebben de boeken gecontroleerd en geven een compliment voor de 
uitvoering. 
Er wordt door de vergadering decharge verleend voor het gedane beleid. 
 
Kascommissie 2019. Peter en Willem zullen samen volgend jaar weer de controle uitvoeren.  
 

5) Ontwikkelingen Nevengeulen bij de Waal 
 
Al enige tijd is het bestuur met regelmaat in gesprek met de beheerders en uitvoerders van de 
buitendijkse nevengeulen. Tijdens eerdere gesprekken leek het dat wij voldoende visrechten zouden 
krijgen in de nieuwe geulen. Maar tijdens een gesprek op 4 juli 2017 bleek dat wij maar 0,5 km krijgen. 
De vroegere trailerhelling was van de tekening verdwenen maar wij zouden wel een vissteiger krijgen. 
Hier hebben we al vaak op ingezet. Wij waren niet tevreden maar er was geen gelegenheid om hier 
tegen in te gaan. Toen er onlangs uitbreiding van de ontzandingvergunning werd aangevraagd hebben 
wij hiertegen bezwaar aan getekend. Dit werd uiteindelijk een gang naar de rechtbank in Den Haag. Ger 
heeft daar Hsv Deest zeer goed verdedigd. De rechter heeft een uitspraak gedaan: De trailerhelling 
wordt hersteld en de vissteiger wordt in overleg met Hsv Deest gerealiseerd. Het bestuur is tevreden 
met deze uitspraak. 
 

6) Opknap viswateren 
 
De onderhoudsploeg zet zich in om de viswateren goed bereikbaar te houden voor jong en oud. Dit 
houdt in dat er regelmatig gemaaid zal worden en rotzooi geruimd wordt. Het Zeeltje willen we ook beter 
bereikbaar maken, zeker nu er meer jeugdleden daar actief zijn. De plannen om mooie visstekken te 
maken zijn op papier uitgewerkt en zullen dit jaar verder opgepakt worden. 
 

7) Voortgang Poolakker 
 
Zoals bij punt 3 al aan gegeven is het plan voor de Poolakker nog niet uitgevoerd maar dit staat gepland 
voor komende maand. De offertes zijn binnen en de aannemer is besproken.  
Om ook dit jaar weer in aanmerking te kunnen komen voor subsidie moet de subsidie die verkregen is 
in 2017 ingezet zijn voor het beoogde plan. Als de aannemer mee werkt gaat dit lukken. 
                                                                                                                   

8) Visuitzet 
In de Poolakker en in het Zeeltje is ook dit jaar weer vis uitgezet. De jeugdleden hebben de vis voor het 
Zeeltje zelf uit mogen zoeken en dat vonden ze erg leuk. Er zijn op 16 november 2017 120 karpers en 
35 kilo Zeelt uitgezet. 
14 mooie karpers zijn naar het Zeeltje gegaan, de overige in de Poolakker. 
 

9) Activiteiten 2018 
 
Geplande activiteiten: 4 maart a.s. Snoekwedstrijd voor alle leden. Gratis, aanmelden verplicht. 
2de Pinksterdag Forelvissen Het Zeeltje. Alleen bij voldoende deelname, aanmelden verplicht. 
In april/mei of juni King off Poolakker, 3 wedstrijden op de Poolakker waarvan 2 wedstrijden mee gevist 
moeten worden. Aanmelden verplicht. Kijk tijdig op de website voor de actuele gegevens en 
aanmeldingen. 



10) Schoonmaakdag 2018 
 
De gemeentelijke schoonmaakdagen worden gehouden op 16 en 17 maart. Omdat verschillende 
bestuursleden op deze dagen moeten werken gaan wij op Zondag 18 maart schoonmaken van 9.00 – 
11.30 uur. Wij zouden het fijn vinden als vele leden mee komen helpen. Samenkomst: Parkeerplaats 
Uivermeertjes 9.00uur . 
 

11) Rondvraag 
 
Rolf Koedam vraagt hulp om bij de Poolakker struiken te verwijderen. Hierop melden zich aan: Nico, 
Piet en Roel. Start zaterdag 3 maart om 10.00 uur bij de Poolakker. 
 
Peter Samson vraagt of dat er plannen zijn om dit jaar weer vis uit te zetten. Er zijn geen plannen 
vastgesteld, dit wordt ad hoc beslist er is ook geen meerjarenplanning. Volgend jaar gaat er gewerkt 
worden met een begroting. 
 

12) Sluiting 
 
 

Kijk regelmatig voor nieuwe zaken op de website: hsvdeest. mijnhengelsportvereniging.nl 
 
 
Opgericht 1 januari 1975       Lid federatie Midden Nederland    


