
 

 

 Notulen jaarvergadering HSV Wijhe 14 maart 2019 

Aanwezig: Frans, Henk K, Henk D, Martijn, Jan, John, George, Wim en Koen (en 5 niet-bestuursleden) 

Afwezig m.k.g.: René en Bennie. 

 

1. Opening 

Frans opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zoals gebruikelijk vindt er eerst één 

minuut stilte plaats voor de mensen die de HSV ontvallen zijn. 

 

2. Mededelingen 

Frans vertelt de reden van de afwezigheid van René en Bennie. 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 

Er zijn geen ingekomen en uitgaande stukken. 

 

4. Notulen vorige jaarvergadering 

Punt 2: De viskolk en karpergat (in Windesheim) blijven bij HSV Wijhe. Het idee wordt geopperd 

om deze wateren af te schaffen, omdat deze te veel onderhoud vergen en te veel kosten om te 

beheren. Punt 15: Felix vraagt of de paaltjes en slagboom al zijn geplaatst bij de parkeerplaats bij 

het tweede kleigat. Hierop wordt aangegeven dat de paaltjes en slagboom al geplaatst zijn. 

5. Jaarverslag secretaris 

Het jaarverslag van de secretaris was op het moment van de jaarvergadering nog niet gemaakt. 

Dit jaarverslag zal gemaakt en op de website geplaatst worden. 

6. Verslag kascommissie 

Wim Denekamp en Jan van Ginkel hebben de kas doorgenomen. De kas was pico bello in orde. 

De kas was duidelijk en er waren geen onregelmatigheden en is goedgekeurd. Henk Koek blijft 

penningmeester. 

 

7. Benoeming kascommissie 

Wim Denekamp en Felix Huizen doen de kas voor volgend jaar. Gerrit Dijkslag is de nieuwe 

reserve. 

8. Bestuursverkiezing 

Bennie, René en George hebben zich herkiesbaar gesteld. Alle drie de heren zijn herkozen. 

Iedereen stemt voor. 

9. Commissie van Beroep 

Zowel Arie Vos als Rein Westerveld krijgen een nieuwe termijn als Commissie van Beroep. 

10. Verslag diverse commissies 

Jan (controle): het was een rustig jaar. Veel samenwerking met Staatsbosbeheer. Er is één fikse 

bekeuring van €600,- uitgeschreven. Daarnaast zijn er af en toe waarschuwingen gegeven. 

Webcommissie: De agenda voor deze vergadering is op de website geplaatst. Daarnaast worden 

er pasjes voor de controleurs gemaakt/geregeld. Tot juni 2019 geldt het huidige pasje nog als 

controleurspas. Verder gebeurt er weinig op visgebied in de winter. 

Activiteitencommissie: Het is rustig momenteel. Afgelopen jaar zijn er 2 bingo’s gehouden. De 

opkomst op de kerstbingo viel niet tegen. Op 19 april (goede vrijdag) zal de paasbingo 

plaatsvinden. 



 

 

Martijn (onderhoud): Alles wat nodig was, is gedaan. We hebben groen licht van de gemeente 

gekregen om permanente visstekken te maken bij de bergingsvijver. Gemeente had toezegging 

gedaan, maar verzuimd nu een beetje. Hier wordt achteraan gegaan. 

Frans (jeugd): Dit jaar worden er geen activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Er zijn brieven 

met de reden waarom en met nieuwe ideeën rondgestuurd naar alle jeugdleden. Hier zijn echter 

maar drie reacties van ouders op gekomen. Deze ouders vonden het ontzettend jammer, maar zij 

snappen het wel. Verder hoort de HSV er niets over. Er is ook maar weinig jeugd te zien aan de 

waterkant. Bij het lid worden van de HSV, of als een jeugdlid al lid is, mag deze een hengel en 

tuigje ophalen bij Lenrent. Hier worden nog vaste tijden voor afgesproken met Henk. Dit zal ook 

gecommuniceerd worden richting de jeugdleden. Tevens geeft Frans aan dat het idee er is om in 

april een karperdag te organiseren voor de jeugd. George vraagt of er dan een verhaal 

geschreven kan worden van deze karperdag om op de website te zetten. 

11. Presentatie Koen 

Koen geeft een presentatie over vismigratie door en de werking van de vistrap in de stuw in de 

Soestwetering.  

 

12. Rondvraag 

Er zijn verder geen vragen. 


