
 
  

 
Secretariaat: Ans van Heumen van Heemstraweg 5 6653 KA Deest tel: 0640989887        Postbank 8328017 

 
 

Verslag Algemene ledenvergadering. 
Deze vergadering vond plaats op dinsdag 14 maart 2017 in Deest 
 
Aanwezig namens het bestuur: Jeroen Voorthuizen, Ger van Hout, Piet Gesthuizen, Arjan van Lent, Rolf Koedam 
en Ans van Heumen. 
Afmeldingen: Bart de Leeuw, Piet Thomassen, Harry Stevens. 
Opkomst: 11 leden 

    
1) Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor de aanwezigen en vraagt een minuut stilte voor 
onze overleden leden.  
 
2) Mededelingen 
- Op veel te jonge leeftijd is een trouw lid van de vereniging overleden, Pierre Kuipers. Ook Wim Beukema die jaren 

lid was is onlangs overleden. 
 
- Verontdiepen Uivermeertjes. 
Omdat leden van Hsv Deest ook toestemming hebben om te vissen in de Uivermeertjes stellen wij u op de hoogte 
van de plannen van de ontzander om de Uivermeertjes te verontdiepen. Hiervoor zal onverwerkbare klei worden 
gebruikt. De gesprekken zijn nog in de beginfase maar omdat het bestuur van Stichting de Uiver er tijdig bij 
betrokken is kan er mogelijk rekening gehouden worden met de vissers. De wensen van het bestuur worden 
voorgelegd en hopelijk dat daar rekening mee gehouden wordt. De Oostzijde van de plas heeft onze voorkeur en 

tevens ter compensatie dat daar een parkeerplaats wordt aan gelegd. Wij houden u op de hoogte via de website. 
 
- Visrechten grindgat bij de Waal. 
Door een foutje waren de verkregen visrechten voor het grindgat ook uitgeven aan Sportvisserij Nederland. Dit is 
weer rechtgezet, de visrechten blijven bij Hsv Deest.  
 
-  Al enige tijd zijn wij bezig om visrechten te verkrijgen voor de nevengeulen, hiervoor hebben al diverse 
gesprekken plaats gevonden. In het najaar van 2016 hebben wij besloten om hier in samen te werken met 

Hengelsport Federatie Midden Nederland. Mede omdat de rechten landelijk in gebracht worden. De afspraak dat er 
sportvisserij voorzieningen komen ligt al vast en staan ook al ingetekend in de planning. Wij hebben te kennen 
gegeven dat een trailerhelling zeer welkom is. Hier is geen toezegging over verkregen.  
 
- Nieuwe website Hsv Deest. Er is gekozen om een nieuwe site te maken omdat de oude moeilijk in te zien was. 
Deze is voor een ieder die een pc heeft toegankelijk, kijk maar eens op:hsvdeest.mijnhengelsportvereniging.nl. Roy 
Vrieling heeft deze opnieuw ingericht en hoopt dat er veel input van de leden komt, foto’s en mooie vis verhalen zijn 

van harte welkom. 
 
- Er is besloten dat alle correspondentie en al het nieuws voortaan op de website geplaatst gaat worden met ingang 
van heden. Wie geen pc heeft, krijgt het per post toe gezonden. 
  
3) Verslag ALV 14 maart 2016. 
Er zijn geen op en of aanmerkingen op het verslag. 
 

Toelichting op het verslag: Er waren plannen om de Poolakker op te knappen om er weer een goed viswater van te 
maken. De start is in november j.l. begonnen met het afvissen, de grote karpers zijn er uit gehaald en deze zijn 
verkocht en overgezet in de Uivermeertjes. Er zijn kruiskarpers (300kg) in uit gezet. Dit is een kleinere vissoort die 
door jong en oud goed gevangen kan worden.  
Bij al onze viswateren zijn of worden nieuwe borden geplaatst. Dit is mogelijk gemaakt door een zeer mooie 

 

  



bijdrage van de Sponsorcommissie van Deest. 
Ook dit jaar hebben wij weer een brief van de sponsorcommissie gekregen tot een verzoek om in aanmerking te 
komen voor een bijdrage. Omdat wij het belangrijk vinden dat jeugd en ouderen kunnen blijven vissen willen wij de 
Poolakker verder opknappen met o.a. het plaatsen van vissteigers. Hier voor zouden wij nu graag een bijdrage 
ontvangen en dan zal er ook gestart worden met de realisatie van de steigers. 

 
4) Financieel verslag 
Wij hebben een goed boekjaar met 180 leden en weinig vaste kosten. Er zijn voldoende reserves om iets te 
organiseren. Wie een goed idee heeft kan dit bij het bestuur melden. 
Op advies van de kascommissie 2016 zijn de bestuurstaken van Hsv Deest en Stichting de Uiver gesplitst. Er zijn nu 
geen dubbele taken en ook de financiën zijn gesplitst. Hsv Deest heeft een roeiboot en een bosmaaier in eigendom. 
Deze boot ligt in de Uivermeertjes en mag door de leden gebruikt worden, wel vooraf aanvragen. De bosmaaier 
wordt ingezet voor onderhoud langs de waterkant. 

 
5) Verslag kascontrolecommissie. 
Thomas Sauter en Tonny van de Broek hebben de controle op de financiële stukken uitgevoerd en zijn tevreden 
over het gedane beleid. Er zijn nu geen dubbele taken meer en financieel is de splitsing gemaakt. De boekhouding 
ziet er netjes uit maar het kan overzichtelijk door een goed boekhoudprogramma te gebruiken. Tonny van de Broek 
wil daar wel mee helpen. Het opmaken van een balans zou ook wenselijk zijn. 
Hier op  verlenen de leden het bestuur decharge voor het gedane beleid. 

 
Nieuwe kascommissie 
Thomas Sauter en Tonnie van de Broek worden bedankt voor hun inzet. 
Peter Samson en Willem Peters nemen het stokje over . 
Reserve kascontrolecommissielid Jeroen Goosens. Tevens geeft Jeroen aan dat hij ook wel wil meewerken aan 
een goed financieel overzicht, hij is assistent accountant. Wij zijn blij met de hulp die ons geboden wordt.  
 
6) Bestuurssamenstelling 

Zittend bestuur: 
Voorzitter: Jeroen Voorthuizen, secretaris Ans van Heumen, penningmeester Ger van Hout, jeugdzaken: Piet 
Gesthuizen, diversen: Rolf Koedam, controle: Arjan van Lent. 
Roy Vrieling heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie, de aanwezige leden verwelkomen Roy in het 
bestuur. 
 
Ger van Hout heeft te kennen gegeven dat hij na 25 jaar voorzitter en penningmeester graag zijn taak over wil 
dragen. 

Het bestuur vond dat 25 jaar bestuurszaken beloond mocht worden om Ger in het zonnetje te zetten door hem tot 
erelid te benoemen. Hij heeft veel voor de vereniging en voor St. de Uiver gedaan en hopelijk blijft hij zich hier nog 
lang voor inzetten. 
 
Het bestuur zal na deze vergadering de taken onderling verdelen. 
Kijk regelmatig voor nieuwe zaken op de website: hsvdeest mijnhengelsportvereniging.nl  
 

7) Plannen Poolakker 
Het visplan van de Poolakker is vorig jaar door de leden aangenomen en deels uitgewerkt. Het water is door een 
beroepsvisser af gevist, de hele grote karpers zijn er uit gehaald en verkocht en er zijn kleinere karpers voor terug 
gezet. Nu gaan wij verder om het water beter toegankelijk te maken voor jong en oud. De struiken en bomen 
worden gesnoeid en er komen vissteigers. 
                                                                                                                   
8) Visuitzet 
In de Poolakker en in het Zeeltje is vis uitgezet. In de Poolakker is vis uitgezet die aalscholverproof is. Ga je daar vis 

uitzetten van een klein formaat dan is het zo weer weggevist door de aalscholver. In het Zeeltje zijn meer 
waterplanten aanwezig, daar is de kans dus kleiner. In het voorjaar zal in het Zeeltje weer forel uitgezet worden met 
daar aan gekoppeld een forelwedstrijd (bij voldoende belangstelling). 
 
9) Activiteiten 
Geplande activiteiten:  21 mei Forelvissen Het Zeeltje 
In juni King off Poolakker, 3 wedstrijden op de Poolakker waarvan 2 wedstrijden mee gevist moeten worden. 

Kijk tijdig op de website voor de actuele gegevens en aanmeldingen. 
 
10) Rondvraag 
1) Boten Uivermeertjes. Bij laag water kan iedereen langs de poort en zo bij de boten komen. Het zou fijn zijn als dit 
onmogelijk gemaakt wordt voor personen die daar niets te zoeken en geen toegang hebben. Bestuur: We gaan 



kijken of dat er prikkeldraad gespannen kan worden om dit probleem op te lossen. 
2) Bevoegdheden controleur: Een controleur mag iemand die zit te vissen zonder in het bezit te zijn van de 
benodigde vergunning verzoeken om weg te gaan en mededelen dat hij een vergunning moet kopen. Bij 
calamiteiten moet een boa of de politie in geschakeld worden. 
 

11) Sluiting 
 
 
  

 Opgericht 1 januari 1975       Lid federatie Midden Nederland   

 
 
 


