
Notulen jaarvergadering HSV Wijhe 2017  

  
Verslag jaarvergadering HSV Wijhe.  
Donderdag 23 maart 20:00 uur.  Bij  de Slinger.  
  
Aanwezig: 15 leden inclusief bestuur.  
  
1.  Opening.  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dan wordt er een minuut stilte 
gehouden om alle overleden leden te herdenken.  
  
2. Mededelingen.   
De vergaderingen van HSV Wijhe worden voortaan gehouden bij de Slinger; dit vanwege 
de sluiting van de Sallandse Kamer. Er zijn 5 niet-bestuursleden aanwezig. Er is nog geen beslissing 
genomen over het viswater bij Fortmond, mede door het bezwaar van de bewoners aldaar.  
  
3. Ingekomen-uitgaande post.  
Ingekomen post: Rekeningen van de Hengelsportfederatie Oost-Nederland betreffende de afdracht 
van visvergunningen en uitnodigingen voor jaarvergaderingen. Er is een bericht over de schoonmaak-
 actie. Verder geen ingekomen post van belang.  
  
4. Notulen jaarvergadering 24 maart 2016.  
Binnen de vereniging zijn de bankrekeningen van de jeugd en de afdeling Broekland opgeheven.  
Alle rekeningen gaan nu door naar de penningmeester. Deze zal de betaling regelen. Zo worden er 
weer bankkosten bespaard.  
Bij punt 9 benoeming lid kascontrole wordt de naam Hein Veldhuis genoemd. Dit moet zijn Bert 
Veldhuis. Dit zal aangepast worden in de notulen van het jaarverslag van 2016.  
Bert Veldhuis vraagt wat er nu met een aantal visplekken in Windesheim gaat gebeuren. Het gaat om 
drie locaties aan de kleigaten. De wateren zijn begroeid met wier en de paden zijn onbegaanbaar.  
Er zou dus behoorlijk gesnoeid moeten worden. In het water bij de steenfabriek liggen ook karretjes 
en rails in het water. Hebben wij nog belang bij  dit viswater of stoten wij het af? Er wordt 
wel pacht over betaald. Misschien kunnen wij het omruilen voor ander viswater. Bijvoorbeeld 
voor de IJsselkant van het Surfgat. Frans Simons gaat dit overleggen met Staatsbosbeheer.  
  
  
5. Jaarverslag secretaris.   
De secretaris geeft een korte samenvatting over het afgelopen jaar.  
Hij constateert o.a. de mindere 
opkomst bij de jeugdwedstrijden en jeugdactiviteiten. Tevens noemt hij de schoonmaakactie 
in samenwerking met de Rova en Staatsbosbeheer.   
  
  
6. Jaarverslag penningmeester.  
Henk Koek geeft uitleg over de financiële status aan de hand van een Excel-presentatie.  
Hierin  wordt verklaard  wat de inkomsten en de uitgaven zijn. Ook geeft hij aan dat het leden aantal 
terug loopt. In 2016 telde de vereniging nog 644 leden en in 2017 zijn er 595 leden. Dit is exclusief de 
leden die nog niet hebben betaald. Dit zijn 17 personen.  
  
7. Begroting 2017.  
De renteopbrengsten zijn minder geworden 
door een dalende rente. Voor de jeugd is minder uitgegeven dan begroot. De bingo’s kosten nog 
steeds meer dan dat ze opbrengen. De begroting voor de jeugd blijft hetzelfde en de subsidie en 
sponsering moeten één post worden. Maar de bankkosten stijgen.  



 8. Verslag kascommissie.  
Felix van Huizen geeft, namens de kascommissie, aan dat er geen onrechtmatigheden zijn 
geconstateerd en vraagt de vergadering  decharge te verlenen aan de penningmeester over het 
boekjaar 2016  
  
9. Benoeming  kascontrole.  
 Voor het  de kascontrole in 2018 zijn de volgende personen aangesteld:  
 Bert Veldhuis en Jan van Ginkel en als reservelid Wim Denekamp  
  
10. Bestuursverkiezing.  
De volgende personen zijn aftredend en zijn herkiesbaar:  
F. Simons, J. Damman en W. Eikelboom  
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn en zij het vertrouwen van de vergadering krijgen, worden 
zij weer herkozen.  
  
11. Commissie van beroep en reserveleden.  
Aftredend en herkiesbaar voor de commissie van beroep is dhr. A. Vos.  
Aftredend en herkiesbaar als reserve-lid is dhr. R. Westerveld.  
Beiden zijn weer herkozen.  
  
12. Diverse commissies.  
Jan Damman: controle.  
Het jaar 2016 is rustig verlopen. Een paar problemen zijn afgehandeld door Staatsbosbeheer.  
Dit ging ook om water van  Staatsbosbeheer. Wij controleren alleen wateren van HSV Wijhe.  Henk 
Koek geeft aan dat hij een aantal aanmeldingen voor lidmaatschap heeft ontvangen uit Duitsland.  
Het zijn waarschijnlijk Polen. Deze nemen vaak alle vis, die ze vangen mee.  
Namen van deze personen zijn doorgegeven aan Jan Damman voor eventuele extra controle.  
  
Henk Dijkslag: activiteiten.  
De bingo’s blijven weinig bezocht.  Het aantal bezoekers ligt rond de 60 personen.  Verder geen 
nieuws te melden.  
  
Webcommissie: John Oberink, George Bergman en Wim Eikelboom.  
De website is goed op orde en wordt steeds bijgewerkt. De schoonmaakactie moet er nog opgezet 
worden. (Staatsbosbeheer en Rova)   
  
Martijn Schoterman: Werkcommissie.  
Geeft aan dat het op dit moment vrij rustig is.   
Verder geen bijzonderheden.  
  
 
Coen Simons: Visstandbeheer.  
Geeft aan dat er veel karpersterfte voorkomt in de Soestwetering en dat er geen verjonging plaats 
vindt onder de karpers.  
Frans Simons stelt voor om de Soestwetering af te vissen op graskarpers.  
Felix van Huizen gaat bij vangst van deze, de vissen opmeten en fotograferen.  
Dit zou iedereen moeten doen. De resultaten zouden dan doorgeven moeten worden aan 
Sportvisserij Nederland.  
  
Frans Simons: jeugd.  
In 2016 is er weer veel georganiseerd voor de jeugd. Twee keer een bingo, vier keer 
een klassement wedstrijd, de HD-montage wedstrijd en de ouder-kind wedstrijd.  
De opkomst bij de bingo’s en wedstrijden was helaas ronduit slecht.  
Tegenwoordig mogen wij blij zijn als er 12 kinderen aan de waterkant verschijnen.  



Ook het verplaatsen van de wedstijden naar de vrijdagavond helpt niet echt.  
Het valt op dat er steeds minder kinderen aan de waterkant verschijnen.  
Bij de jeugd tot 10 jaar is Marcel Hogeslag als eerste geëindigd;  gevolgd door  Daniel Jager en Maik 
Jager.  
Bij de jeugd vanaf 11 jaar is Luuk Blanke als eerste geëindigd;  gevolgd door Tim van Aefst en Hidde 
Brouwer.  
  
13. Pauze:  
Er wordt een korte pauze gehouden onder het genot van een drankje.  
  
14. Presentatie van het jaaroverzicht/wedstrijdcommissie: Wim Eikelboom:  
 De presentatie gaat middels een power-point .  
 Hij begint met enige uitslagen van de viswedstrijden bij de senioren.  
 De totale vangst over 2016 was 412 kilo en 136 gram in 2015 was de vangst 282 kilo en 651 gram.  
 Er is in 2016 ruim 129 kilogram vis meer gevangen.  
 De kampioen witvis van 2016 is:  
 M. Bouwhuis met 1178 punten 63,444 kilogram.  
 Gevolgd door W. Denekamp 1176 punten en J. Oberink met 1164 punten.  
 De grootste vis gevangen werd door J. Oberink ; een brasem van 68 cm.  
 De Longhorn-wisselbeker is gewonnen door Henk Dijkslag met een brasem van62 cm.  
 De Roy Ruiter-wedstrijd is gewonnen door W. Denekamp  met totaal 10,649 kilogram.  
  
Uitslag snoekwedstrijden:  
Gemiddeld per wedstrijd waren er 7 deelnemers.  
Er werden 26 snoeken gevangen met een totale lengte van 21,14 meter  
De uitslag:  
1.  B. Bessembinder met 653 cm.  
2.  T. Hofman met 353 cm.  
3.  M. van Essen met 272 cm.  
  
Jeugd:  
Tot 10 jaar:  
1. Marcel Hogeslag  400 punten.  
2. Daniel Jager 348 punten.  
3. Maik Jager 438 punten.  
  
11 t/m 14 jaar:  
1.  Luuk Blanke 450 punten.  
2.  Tim van Aefst 440 punten.  
3 Hidde Brouwer 438 punten.  
De grootste vis werd gevangen door Tim van Aefst met 28 cm.  
Verder werden er foto’s getoond van de werkzaamheden aan de oevers van de IJssel.  
Het aanpassen van de oevers en van de omgeving met onder andere het Surfgat.  
  
15. Afsluiting:  
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en belangstelling.  


