
                     Notulen jaarvergadering 2016.                                                          
 
Verslag jaarvergadering HSV Wijhe 2016. 
Donderdag 24 maart 2016 20.00 uur, Sallandse Kamer te Wijhe. 
 
Aanwezig: 15 leden inclusief bestuur. 
Afwezig met kennisgeving: George Bergman en Martijn Schoterman. 
 
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: 
 
Betreft Fortmond: Er is overleg gaande met Staats Bosbeheer (Jeroen Oosterbroek). 
De zaak is nog steeds niet rond. Er mag alleen gevist worden aan de kant van de Straatweg en niet 
aan de kant van de huizen. 
 
3. Ingekomen – uitgaande stukken: 
 
Er zijn geen ingekomen of uitgaande stukken van belang. 
 
4. Notulen jaarvergadering 19 maart 2015: 
 
In de notulen van de jaarvergadering van 2015 (punt 7) wordt aangegeven dat er uitgaven zijn die 
lager uitvallen dan dat er begroot is. Het betreft hier de viswedstrijden voor de senioren. 
Doordat er minder wedstrijden gehouden worden, wordt er ook minder geld uitgegeven.  
 
5. Jaarverslag secretaris: 
 
De secretaris vertelt het een en ander over het afgelopen jaar en wenst iedereen een goed begin van 
2016 en veel visplezier. 
 
6. Jaarverslag penningmeester: 
 
Henk Koek geeft uitleg over de financiële status via een power point presentatie. 
Hierin  wordt verklaard  wat de inkomsten en de uitgaven zijn. Weer wordt er gesproken over de 
bingo-avonden . Wat gaan wij hier mee doen als de opkomst zo laag blijft en het resultaat negatief is. 
 
7. Begroting 2016: 
 
De begroting van sommige posten kunnen omlaag omdat er minder geld wordt uitgegeven dan 
verwacht. 
Verder is het voorstel om geen aparte rekeningen er op na te houden, zoals voor de jeugd. 
Het is de bedoeling om de kosten van wedstrijden e.d. rechtstreeks te declareren bij de 
penningmeester. Dit scheelt weer in de bankkosten. De heer Veldhuis stelt de vraag wat het 
vermogen is van HSV Wijhe. Deze is volgens de penningmeester nog steeds voldoende. 
 



8. Verslag kascommissie: 
 
De kascommissie geeft aan dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd en de vergadering 
verleent decharge aan de penningmeester over het boekjaar 2015. 
 
9. Benoeming lid kascontrole: 
 
Voor het  de kascontrole in 2017 zijn de volgende personen aangesteld: 
Felix van Huizen en Hein Veldhuis  en als reserve Jan van Ginkel. 
 
10.Bestuursverkiezing: 
 
De volgende personen zijn aftredend en herkiesbaar. 
H. Dijkslag, M. Schoterman en J. Oberink. 
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, worden zij zonder twijfel 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 worden weer herkozen. 
De commissie geeft aan dat er in de afgelopen twee jaar één lid is geroyeerd. 
De commissie heeft verder geen actie hoeven ondernemen. 
 
 
12. Diverse commissies: 
 
Bennie Koerkamp Broekland: 
Deze geeft aan dat de visvangsten over het algemeen tegenvielen. 
In 2016 bestaat de vereniging in Broekland alweer 10 jaar. 
Wedstrijden bij de jeugd worden ook niet druk bezocht helaas. 
Gemiddeld zijn er 12 tot 13 kinderen aanwezig en bij één wedstrijd waren er slechts drie kinderen. 
Dit waren ook nog broers van elkaar.  Broekland heeft nu ongeveer 80 leden. 
 
Actiecomité Henk Dijkslag: 
De bingo’s blijven weinig bezocht.  Het aantal bezoekers ligt rond de 60 personen.  Verder geen 
nieuws te melden. 
 
Website John Oberink: 
De website-commissie is een aantal keren bij elkaar geweest. Er is veel informatie op de site gezet en 
een aantal probleempjes op de site zijn of worden opgelost. 
 
Werkcommissie: 
Aangezien Martijn Schoterman afwezig is, neemt Frans Simons het woord. 
Het enige wat hij kan vermelden, is dat er borden bij de bergingsvijver (gemeentehuis) geplaatst zijn. 
Op de borden staat de vermelding dat dit viswater onder de HSV Wijhe valt. 
 
Jeugd Frans Simons: 
Frans heeft een jaarverslag betreffende de jeugdcommissie geschreven. 
Hierin staat wat er zoal voor de jeugd is georganiseerd. 



Het betreft onder andere twee bingo’s , nationale hengelsportdag, de Finenzo ouder-kindwedstrijd 
en de HD montage en interieur wedstrijd. 
De vangsten tijdens de wedstrijden waren wisselend. 
Wij zijn gestart met een nieuwe sponsor, namelijk Pets & Co  uit Raalte. 
Dit is een waardige opvolger voor Van Ginkel. 
Helaas wordt het aantal kinderen dat mee vist met de wedstrijden steeds kleiner. 
Vandaar dat er een aantal wedstrijden naar de vrijdagavond worden verplaatst, om niet te hoeven 
concurreren met voetbal e.d. Maar het resultaat hiervan is ook niet wat wij er van verwachten. 
Frans bedankt  de leden van de jeugdcommissie, helpers en sponsoren voor hun inzet. 
 
Controle Jan Damman: 
Jan geeft aan dat er weinig te melden valt. 
Er wordt alleen nog gecontroleerd bij water van de HSV Wijhe. 
 
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 presentatie. 
Wim begint met enige uitslagen van de vis wedstrijden bij de senioren te noemen. 
Kampioen van 2015 is Henk Dijkslag  met ruim 39 kilo vis, wat goed was voor 1166 punten in het 
klassement. Ook had hij de grootste vis, een barbeel van72 cm. 
 
Longhorn Wisselbeker:  Winnaar werd W.Ohms met een winde van 56 cm. 
 
Bij de snoekwedstrijden zijn door zes deelnemers in totaal 14 snoeken gevangen. 
T. Hofman  wist een snoek van 106 cm binnen te halen. 
 
Roy Ruiter wedstrijd: Winnaar J. Oberink met een totaal gewicht van 4 kg. 
 
Er worden elk jaar 12 wedstrijden georganiseerd. De competitie begint met de paaswedstrijd. 
Wim bedankt  iedereen voor de hulp tijdens de wedstrijden. 
 
Verder gaat de presentatie over de werkzaamheden  bij de IJssel. 
Hier worden aanpassingen gedaan aan de oever om een betere doorstroming bij hoog water te 
garanderen. De kribben worden afgegraven en er worden matten op de bodem gelegd. Ook worden 
er bomen en struiken langs de oever gekapt. Van al deze activiteiten zij er foto’s  gemaakt. 
Ook geeft hij aan dat het Surfgat dichtslibt en daardoor steeds minder diep wordt. 
 
15. Rondvraag: 
Bert Velthuis geeft aan dat hij weet wie de eigenaar van Het Hok is. Dit is een viswater in 
Windesheim. Het zou om een zekere Westermeyer zijn. Er wordt bij het water geen onderhoud 
gepleegd, dus alles groeit daar dicht. H.S.V. Wijhe zou dit water kunnen gebruiken als viswater. 
Er zou dus onderhoud gepleegd moeten worden om het water bevisbaar te maken. Moeten wij hier 
energie in steken?  De H.S.V. Wijhe betaalt al 88 euro per jaar voor viswater in Windesheim. 
Ook dit water is slecht bevisbaar. Er zou eerst overleg moeten komen met Staats Bosbeheer over het 
onderhoud en wie dit gaat doen. 
 
Felix van Huizen:   
Heeft bij de kascontrole geconstateerd dat er een rekening was van een paar karperrigs. 
Het ging hier om een aanzienlijk bedrag. De vraag was waar deze voor worden gebruikt. 
Frans Simons geeft aan dat deze rigs gebruikt gaan worden bij een karperdag  voor de jeugd.   



 
Verder zijn er geen vragen. 
 
16. Afsluitng: 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en belangstelling. 


