Verslag algemene ledenvergadering d. d. 21 januari 2019
Gehouden bij Café “Sillehem” te Oldemarkt
Aanwezig: Het bestuur:
B. Poelsema, B. Groen B. Barneveld en Edwin Riegman.
9 leden van HSV Het Baarsje.
Danny Gerards is met kennisgeving afwezig.
1 Voorzitter Be Groen opent de vergadering. Wenst iedereen een goed 2019 toe,
niet alleen wat het vissen betreft maar ook de gezondheid is erg belangrijk.
Peter en Regina De Smet worden speciaal welkom geheten. Leden uit Zeeland zien we anders
nooit op de jaarvergadering.
2 Hierna leest Secretaris Bert Barneveld de notulen van de Algemene
Ledenvergadering van 2018 voor. Deze worden in orde bevonden en vastgesteld.
3 Door de kascommissie bestaande uit de heren Fred Haverkamp en Henk Bakker is
de kas van het Baarsje gecontroleerd.
Fred Haverkamp en Edwin Riegman hebben de kas van de wedstrijdcommissie gecontroleerd.
Beide kassen zijn in orde bevonden.
Aan de penningmeester wordt decharge verleend.
De jaarrekening van 2018 en de begroting van 2019 zijn voor de
vergadering uitgedeeld. De penningmeester licht het e.e.a. toe en het overzicht blijkt
voor iedereen duidelijk.
De vereniging staat er financieel goed voor.
4 Er wordt een nieuw kascommissielid benoemd.
Alex Buitenhuis en Gerard Bakker zullen volgende keer bij Edwin Riegman de kas
controleren.
5 Bert Barneveld is aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Er zijn geen
tegenkandidaten en Bert wordt voor de komende 3 jaar benoemd. Henry Lugtmeijer
heeft zich uit het bestuur terug getrokken. Fred Haverkamp heeft aangegeven zijn
functie wel over te willen nemen. De vergadering heeft geen bezwaar tegen de
benoeming van Fred.
Bé Groen heeft voor bestuursleden Bennie Poelsema en Bert Barneveld een verrassing in
petto. Bennie is 33 jaar bestuurslid en Bert 26 jaar. Beide krijgen een zilveren
speldje opgespeld.

6 Pauze.
De Pauze wordt gebruikt voor de verloting van waardebonnen van de Hengeldiscount. Toon
Willemsen die jaren lang zijn schilderijtjes op berkenhout voor de verloting

aangeboden heeft is het afgelopen jaar overleden. De verwachting is dat de
schilderijtjes hierdoor enorm in waarde zullen stijgen.
Onderwerpen voor de vergadering:

Bestuur:
Henry Lugtmeier heeft vanwege persoonlijke problemen aangegeven zich terug te willen
trekken uit het bestuur. Fred Haverkamp heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid. Henry
had geen portefeuille. De vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van
Fred Haverkamp als nieuw bestuurslid. (zie punt 5)

Afdracht vispas aan Sportvisserij Oost Nederland.
Vorig jaar is door SVON besloten de afdracht met ca. € 2.- te verhogen. Ingaande in 2019.
Omdat dit na onze ALV bekend werd was het voor ons onmogelijk dit voor 2019 te
verrekenen in de vispas.
Zoals u op de begroting hebt kunnen zien houden we per jaar ca. € 1200,- over van de
verkoop van de vispas. (uitgaande van 600 leden). Dit jaar wordt de verhoging betaalt uit de
eigen middelen en zijn er waarschijnlijk geen inkomsten voor vereniging.
Aan de andere kant heeft Het Baarsje een vermogen van € 30.000,- Hieruit kan de verhoging
nog voor jaren opgevangen worden.
Het baarsje is zeker niet duur met de aanschaf van de vispas. Een rondje op internet laat zien
dat we één van de goedkoopste verenigen in de regio zijn. De kosten van de vispas zijn zeker
10 jaar niet verhoogd en met een verhoging van € 2,- kunnen we weer jaren vooruit.
Aangezien alle verengingen met dit onderwerp geconfronteerd zijn stelt het bestuur voor de
afdracht voor 2019 en 2020 niet door te berekenen en het komende seizoen te kijken wat de
andere verenigingen hier mee doen. Het onderwerp kan dan op de ALV van 2020 ingebracht
worden voor een eventuele verhoging voor 2021.
De vergadering stemt in met het voorstel van het bestuur.

Contact met Politiek
In 2017 hebben we met de gezamenlijke verenigingen in Steenwijkerland een brief gestuurd
aan alle raadsfracties met de vraag om aandacht voor onze sport. Hierop is geen reactie
gekomen. Door een raadslid van BGL persoonlijk te benaderen is het ons gelukt ons uit te
laten nodigen in een fractievergadering. In een goed gesprek is afgesproken dat we als
gezamenlijke verenigingen met een voorstel komen.
Punten op dit voorstel zijn:
Het maaien van oevers
Het maaien van waterplanten in stadswateren (en/of uitzetten van graskarpers)
Het aanleggen van trailer hellingen.
Eind januari leveren we een lijst in waarop deze punten verzameld zijn.
Mocht iemand zijn wensen en aanvullingen t.a.v. bovenstaande punten door willen geven dan
kan dit tot eind januari via het E mail adres van het Baarsje.

Steigers Steenwijkerdiep Zuid
Van Willem Bakker van S.V.O.N. ontvingen we onderstaande mail:
Geacht verenigingsbestuur,

Allereest nog de beste wensen voor het nieuwe jaar! Bij deze stuur ik jullie even een korte
update over de laatste ontwikkelingen rondom de visvlonders Steenwijkerdiep. Vorige week
ontvingen wij een positief bericht van de Provincie Overijssel. In augustus is er n.a.v.
bezwaren een hoorzitting geweest waarbij de door Provincie Overijssel afgegeven ontheffing
(2014 afgegeven) ter discussie stond. Alle bezwaren van de omwonenden zijn weerlegd, het
bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Ook de in juli gehouden hoorzitting bij het waterschap
over de door hen afgegeven watervergunning (2014 verstrekt) is in ons voordeel beslecht.
Hiermee zijn twee van de drie bezwarenmogelijkheden voor de omwonenden afgerond.
Nu blijft de door de omwonenden aangespannen rechtszaak tegen de gemeente
Steenwijkerland nog staan. De zitting was al in september (zie onderstaande mail) maar begin
januari heeft de rechtbank voor de tweede keer aangegeven de uitspraak uit te stellen. Het
uitstel heeft niets te maken met de zaak of de inhoud ervan maar simpelweg vanwege een
grote werkdruk heeft de rechtbank Overijssel de zaak nog niet kunnen afronden. De rechtbank
verwacht eind januari uitspraak te doen.
Met vriendelijke groet,
Willem Bakker
Directeur a.i. Sportvisserij Oost-Nederland

8 Rondvraag
Edwin Riegman  geeft aan dat vereniging er financieel goed voorstaat en vraagt of
er ideeën zijn voor activiteiten. Deze kunnen per E mail gemeld worden.
Rein de Graaf meldt de toegankelijkheid van een trailerhelling in Zwartsluis.
Antw. Aangezien dit buiten de bevoegdheid van de vereniging ligt kan het bestuur hier niets
mee.
Alex Buitenhuis ziet graag dat de datum en de agenda voor de jaarvergadering eerder op de
website vermeld.
Antw. Volgende keer zal het bestuur hier rekening mee houden.
Henk Bakker ziet graag dat de kade van het Steenwijkerdiep - Zuid nabij het kan. Beukers
gemaaid wordt.
Antw. Bert gaat kijken of er wat aan te doen is.
Bé geeft aan dat SVON cursussen maaien en omgaan met een kettingzaag
verzorgt. Leden kunnen zich hiervoor opgeven. Henk geeft aan geen
belangstelling te hebben.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. (en het was, zoals gewoonlijk, nog lang
onrustig in Oldemarkt)

