Verslag algemene ledenvergadering d. d. 29 januari 2018
Gehouden bij Café “Sillehem” te Oldemarkt
Aanwezig: Het bestuur:
B. Poelsema, B. Groen B. Barneveld en Henry Lugtmeier.
13 leden van HSV Het Baarsje.
Willem Bakker van SVON
Fam. De Smet en Ad Teeuw zijn met kennisgeving afwezig.
1 Voorzitter Be Groen opent de vergadering. Wenst iedereen een goed 2018 toe,
niet alleen wat het vissen betreft maar ook de gezondheid is erg belangrijk.
Willem Bakker van SVON wordt van harte welkom geheten
2 Hierna leest Secretaris Bert Barneveld de notulen van de Algemene
Ledenvergadering van 2017 voor. Deze worden in orde bevonden en vastgesteld.
3 Door de kascommissie bestaande uit de heren Frederik Haverkamp en Jan Hoefman
is de kas dit jaar gecontroleerd.
De kascommissie heeft de kas van de HSV en de kas van de wedstrijdcommissie in
orde bevonden.
Aan de penningmeester wordt decharge verleend.
De jaarrekening van 2017 en de begroting van 2018 zijn voor de
vergadering uitgedeeld. De penningmeester is verhinderd maar het overzicht is
duidelijk en er zijn geen vragen hierover.
De vereniging staat er financieel goed voor.
4 Er wordt een nieuw kascommissielid benoemd.
Frederik Haverkamp en Gerard Bakker zullen volgende keer bij Edwin Riegman de
kas controleren.
5 Bé Groen is aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten
en Bé wordt voor de komende 3 jaar benoemd.

6 Pauze.
De Pauze wordt gebruikt voor de verloting van waardebonnen van de
Hengeldiscount. De gebruikelijke schilderijtjes van Toon Willemsen ontbreken
deze keer.

7 Mededelingen en ingekomen stukken.
Nieuwe huurovereenkomst met Gemeente Steenwijkerrland.
Met de gemeente is een huurovereenkomst voor een periode van 6 jaar afgesloten. Dit voor de 4 HSV
’s in de gemeente gezamenlijk.
Voorwaarde hierbij is dat het water in eigendom van de gemeente bevist kan worden door de leden
van alle 4 verenigingen. Op uw vergunning, die van internet te downloaden is, staat een lijst met de
wateren waarvoor dit geldt.
Ledenadministratie aan Sportvisserij Nederland
Onder andere dankzij het uitbesteden van het ledenbestand aan Sportvisserij is ons ledenbestand
gestegen naar meer dan 500 leden. (was ca. 250 leden). We denken dat dit aantal iets terug gaat lopen
omdat nu de leden van de HSV ’s binnen de Gemeente Steenwijkerland in elkaars water mogen vissen.
Verhoging lidmaatschapgeld.
De kosten van de verenging stijgen maar dankzij de aanwas van nieuwe leden zijn er meer inkomsten.
Ook het bedrag op de spaarrekening van de vereniging is positief.
Om deze redenen heeft het bestuur besloten dit jaar geen voorstel te doen om het bedrag voor het
lidmaatschap te verhogen.
Competitie met meerdere verenigingen.
Het voornemen een competitie of een wedstrijd om het kampioenschap van Steenwijkerland te
organiseren vind weinig draagvlak. Om deze reden wordt er verder van af gezien.
Forelvissen
Ook het afgelopen jaar zijn we gaan forelvissen. Ondanks het geringe aantal deelnemers was het weer
een geslaagde dag. Vanwege het slechte weer is er overdekt gevist in de nieuwe forelvijver te
Luttelgeest. Er is leuk gevist , goed gevangen, en na afloop is ook de inwendige mens niet vergeten.
Ook het komende jaar gaan we weer forelvissen. Volg hiervoor de website.

Update visvonders Steenwijkerdiep
In maart zijn er weer de jaarlijkse Gemeenteraadsverkiezingen.
Sportvisserij Nederland heeft met het oog hierop een voorbeeldbrief opgesteld waarmee de HSV ’s
zich aan de nieuwe raadsfracties voor kunnen stellen. De gezamenlijke HSV ’s hebben de brief
aangepast naar eigen goeddunken en aan de raadsfracties gestuurd. Brieven aan de raad zijn door
iedereen op de internetpagina van de Gemeente te vinden en de Stentor heeft, naar aanleiding hiervan,
contact opgenomen met de secretaris van HSV Steenwijk.
Het onderwerp Steigers Steenwijkerdiep is hierbij uitgelicht en een reactie van ondernemers rond het
Steenwijkerdiep en de roeivereniging volgde hierop.
Het lijkt ons niet verstandig om op de onwaarheden in de kranten (Stentor en Steenwijker Courant) te
reageren en een gesprek met de raadsfracties af te wachten.
Willem Bakker licht de stand van zaken m.b.t de visvonders toe. Een stukje geschiedenis maar ook de
huidige stand van zaken. Willem heeft vertrouwen in een goede afloop en verwacht voor de komende
zomervakantie aan de slag te kunnen.
Uitzetten Pootvis:
December 2017 is er pootvis uitgezet in de kolk bij de begraafplaats in Ossenzijl, de kolk aan het
fietspad langs het Mallegat en de vijver bij Dalzicht.

De vijver bij Dalzicht zit dit jaar voor het eerst in de vergunning en we hopen hier met name de jeugd
een plezier mee te doen

Het Baarsje wordt 65 jaar.
28 juli 1953 is onze vereniging opgericht. Dit betekent dat we dit jaar 65 jaar bestaan.
Graag horen we van deze vergadering hoe men denkt over een eventuele viering hiervan en hoe dit
kan plaats vinden. Hierop hoeft niet meteen een antwoord gegeven te worden. We vragen de
vergadering er over na te denken en suggesties te mailen of anderszins door te geven aan het bestuur.
(baarsjeoldemarkt@hetnet.nl

8 Rondvraag
Danny Gerards vraagt of bezwaarlijk is als een competitievisser de start van de
wedstrijd (19.00 uur) niet kan halen iets later komt.
Antw. Wedstrijdleider Henk Bakker ziet dit aanvankelijk niet zitten maar zal dit op
de eerste wedstrijd van het seizoen aan de deelnemers voorstellen. Afhankelijk
hiervan kan eventueel het reglement aangepast worden.
Frederik Haverkamp wil graag weten of het toegestaan is om alleen deel te nemen
aan de koppelwedstrijd en of deze deelnemer dan met 2 hengels te vissen.
Antw. Het reglement laat dit niet toe en het lijkt iedereen ook een onwenselijke
situatie waarbij allerlei “avonturiers” alléén deelnemen, ook wanneer er met 1 hengel
gevist wordt. Het blijft tenslotte een koppelwedstrijd.

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

