
Verslag Jaarvergadering HSV Wijhe.  

 

Donderdag 15 maart 2018.  
  
Totaal aanwezig 14 personen inclusief het bestuur.  
Gerrit Dijkslag heeft zich afgemeld.  
  
1. Opening:   
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Dan wordt er 1 minuut stilte gehouden voor alle overleden leden,  
  
  
2. Mededelingen:   
Er is een mail ontvangen van Sportvisserij Oost Nederland betreffende een verhoging van de afdracht 
in 2019. Het gaat om 1 euro verhoging voor de afdracht naar Sportvisserij Nederland, en een 
indexatie van 1, 4 procent. Dit houdt in dat HSV Wijhe op een extra afdracht moet rekenen van 
ongeveer 1300 euro per jaar. Aangezien er de afgelopen 5 jaar geen prijsverhoging is geweest zal 
deze voor 2019 wel plaatsvinden. Het voorstel van de penningmeester is om een prijsverhoging te 
doen van 2,75 euro. Hierdoor komt dan de prijs van de vergunning op 39 euro.  
Hier is over gestemd en de verhoging goed bevonden. Verder de kwestie Fortmond. Dit gebied gaat 
vallen onder de verantwoordelijk van Rijkswaterstaat. Dus onderhandelingen over het viswater 
aldaar zullen met Rijkswaterstaat moeten plaatsvinden.  
  
3. Ingekomen en uitgaande stukken:  
Via de post vooral rekeningen zoals afdracht voor de vergunningen en pacht.  
Via de mail aanmeldingen voor cursussen motorkettingzaag en bosmaaier.  
Aanvraagformulieren voor subsidie ten bate  van onderhoud  van viswater/stekken  
Kennisgeving van  verhoging van afdrachten contributie gelden.  
Een aanmelding van een kruisnetmonitoring van glasaal. Dit in opdracht van Sportvisserij Nederland.  
Koen Simons en John Oberink  hebben zich hier voor aangemeld.  
Op 12 maart zij deze voor de eerste keer bij de kruisnetmonitoring aanwezig geweest.  
Het project zal tot juni/half juli lopen.  
  
4. Notulen jaarvergadering 2017:  
  
Punt 4: Betreffende Windesheim, HSV Wijhe heeft besloten dit water af te stoten en terug te geven 
aan Staatsbosbeheer.  
Er is veel achterstallig onderhoud; paden zijn onbegaanbaar en het water begroeid met wier.  
  
Punt 12: Het voorstel om de Soesterwetering af te vissen op graskarpers vanwege karpersterfte en te 
kijken of er verjonging onder de karpers plaatsvindt.  
Felix van Huizen geeft aan dat hij behoorlijke graskarpers in de Soesterwetering heeft gevangen.   
Tot ongeveer 70 cm. Koen komt met de vraag of het nodig is om de Soest met een zegen af te 
vissen.  
Het is dan wel nodig om twee damwanden te plaatsen waartussen dan gevist kan worden .  
Er is ook toestemming nodig van Sportvisserij Oost Nederland.  
Frans vindt dit niet nodig en er wordt besloten om niet de Soesterwetering af te vissen.  
  
 

 



5. jaarverslag secretaris:  
  
Secretaris vertelt een en ander over het afgelopen jaar.  
Er valt weinig bijzonders te vertellen. Het zijn over het algemeen dezelfde mails en post.  
Met name uitnodigingen voor de jaarvergaderingen van  sportvisserij Oost Nederland, van Rayon II.  
En subsidie aanvragen voor onderhoud en cursussen bosmaaier en kettingzaag. Verder rekeningen 
van Oost Nederland voor de afdracht van vergunningen.  
  
  
6. jaarverslag penningmeester:  
  
De penningmeester geeft aan de hand van een PowerPoint uitleg over de financiële situatie over 
2017. Hij laat zien wat de inkomsten en uitgaven zijn over het afgelopen jaar en hoeveel er begroot is 
voor 2018. Voor 2017 was dit 19271 euro en voor 2018 is de begroting 16411 euro. De bingo’s blijven 
zorgenkindjes om dat er meer kosten zijn dan inkomsten.  
Dus de bingo’s blijven geld kosten. De kosten van de paasbingo en de paasviswedstrijd komen 
eigenlijk op één rekening dus de eigenlijke kosten van de paasbingo zijn dus lager dan werkelijk.  
Dit geeft dus een vertekend beeld van de werkelijke kosten. Enkele kosten: De afdracht aan 
Sportvisserij Nederland  13502 euro. De bingo’s totaal 894 euro. Huur en looprechten   
 Euro. De kosten voor de jeugd waren begroot op 700 euro, maar er is slechts 379 euro uitgegeven.  
De commissie Broekland heeft 200 euro teruggestort.  
De vereniging telt op dit moment 568 leden. Er zijn 27 leden die wel betaald hebben maar het 
lidmaatschap hebben opgezegd.  
  
7. Verslag kascommissie:  
  
De kascontrole over 2017 is dit jaar verricht door Jan van Ginkel en Bert Veldhuis.  
De commissie heeft geen onrechtmatigheden geconstateerd en vraagt de vergadering om discharge 
te verlenen, hetgeen gehonoreerd werd.  
  
8.Benoeming lid kascommissie:  
  
Bert Veldhuis is aftredend.  
Jan van Ginkel en Wim Denekamp zullen in 2019 de kascontrole verrichten.  
Felix van Huizen is reservecontroleur.  
  
9.Bestuursverkiezing:  
  
Aftredend in 2018 zijn:  
Henk Koek (penningmeester) en Koen Simons.  
Beiden zijn herkiesbaar en zijn na een stemming weer voor een nieuwe termijn herkozen.  
  
10. Commissie van Beroep en reserveleden:  
  
Aftredend en herkiesbaar zijn:  
A. Vos (Commissie van beroep}   
R. Westerveld (Reserve lid)  
Beiden zij weer unaniem herkozen.  
  
11. Verslag Diverse commissies:  
  
Controle: Jan Damman.  



Heeft op dit moment weinig te melden, behalve dat iemand uit Olst in Wijhe vist zonder de juiste 
vergunning.  
Broekland: Bennie Koerkamp.  
Ook in Broekland is men gestopt met de jeugd. Helaas! 
Er zijn te weinig leden en er komen geen nieuwe aanmeldingen bij.  
  
Webcommissie: John Oberink.  
Geeft aan dat de site up to date is en makkelijk vindbaar op het internet  
Één keer per twee maanden komt de webcommissie bij elkaar om de site aan te passen en te 
vernieuwen. Zoals  het plaatsen van de jaarvergadering, bingo’s en ander nieuws.  
  
George Bergman. Wij zijn bezig om ons viswater op Visplanner te zetten, dit moet binnen afzienbare 
tijd gebeuren.  
  
Activiteiten: Henk Dijkslag geeft aan dat de bingo’s  redelijk bezocht worden.  
Men gaat in plaats van vleespakketten  waardebonnen van de slager verloten.  
De actie “Hart voor Salland” heeft in 2017 190 euro opgeleverd.  
  
Werkcommissie: Martijn Schoterman.  
Geeft aan dat er nog een aantal borden geplaatst moeten worden aan de waterkant.  
  
Jeugd: frans Simons.  
De jeugdcommissie heeft besloten voorlopig geen activiteiten voor de jeugd te organiseren in 
verband met een zeer grote terugloop bij de jeugd. Deze begon eigenlijk al in 2016. In 2017 zijn er 
minder wedstrijden georganiseerd.  Er was een forelviswedstrijd, het Wijhes open kampioenschap en 
de ouder-kind wedstrijd. Helaas heeft dit geen zoden aan de dijk gezet. Er zijn verder geen 
activiteiten  geweest zoals bingo en pannenkoeken eten.  
  
12. Pauze:  
Even een drankje en een hapje.  
  
13.Cijfers 2017 en begroting 2018:  
Deze staan vermeld onder punt 6 Jaarverslag penningmeester.  
  
 14.Wedstrijden: Wim Eikelboom.  
  
Deze geeft een digitaal verslag van de wedstrijden gehouden in 2017.  
Het kampioenschap is gewonnen door: W. Denekamp. Tweede werd W. Ohms en derde is A. Daenen 
geworden.  
De grootste vis is gevangen door A. de Vries.  
Een brasem van 61 cm. 
Totaal werd er 784 kg vis gevangen.  
De “Longhorn- wisselbeker” is gewonnen door W.Denekamp met een brasem van 51 cm.  
De “Roy Ruiter-wedstrijd” is gewonnen door R. Ras met 14,338 kg.  
Verder laat Wim nog enige foto’s zien van de visstekken aan de IJssel  met de nieuwe kribben en 
foto’s van  De Enk en het Surfgat.  
  
 15.Rondvraag:  
  
Bert Veldhuis: Hoe zit het met de aanwas van buitenlandse vissers onder andere Duitsers?  



Deze nemen vaak alle gevangen vis mee en dat is niet toegestaan. Kan je deze personen weigeren of 
is dat discriminatie? Er zal meer door de Boa’s gecontroleerd moeten worden. HSV Wijhe controleert 
alleen eigen water en kan alleen daar ingrijpen waar nodig.  
  
Felix van Huizen: Kan er wat gedaan worden  aan een trekker  die bij de Duursche Waarden  de 
doorgang blokkeert naar de visstekken, bij de parkeerplaats? De trekker rijdt de grasmat kapot.  
Misschien moet er een parkeerverbod komen. En dit dan in de vergunning vermelden.  
Misschien is er overleg nodig met Staatsbosbeheer. Frans Simons geeft aan om dit aan te kaarten bij 
Staatsbosbeheer.  
  
16: Sluiting.  
  
De voorzitter bedankt iedereen, die aanwezig is bij de vergadering, voor zijn komst.  
De vergadering wordt gesloten en ieder uitgenodigd voor nog een drankje.  
 


