Voorzitter A.J. Breijer
Prins Frederiklaan 484
2263 HP Leidschendam
www.whsv.nl

Verslag van de ledenvergadering WHSV
Waar

:

O&O gebouw te Wassenaar.

Wanneer

:

Donderdag 16-10-2009

Aanvang

:

20.00 uur

Aanwezig

:

André Breijer
Adri de Troije

Voorzitter / notulist
Secretaris/Ledenadministratie en
Penningmeester
Commissaris Wedstrijdzaken
Commissaris Externe betrekkingen
Commissaris Karperzaken
Assistent
Secretaris/Assistent

Johan Vreeburg
Willem Stoutjesdijk
Dennis Oomen
Bram Zwanenburg
Wedstrijdzaken
Jan van den Oever
Cor de Haar
Irene Stoutjesdijk
Hans Rijsbergen
Cor de Wit
Eus van de Ham
Cor Jollie
John den Haan
Ton Hakkeling
Piet Mieloo
Fred van Eijk
T. den Hollander
André.Bal
Willem van Duijn
Na 22.00 Maarten Smits
Afgemeld

:

Boet Kastanja, Marco de Ridder, Nelis Dieke, Dirk Koolmoes,
J. Spek.

1. OPENING DOOR DE VOORZITTER
”Heren ik wil bij deze de ledenvergadering 2009 openen en vraag u de
telefoons in de trilstand te zetten om overlast hiervan tijdens de vergadering te
voorkomen.
Verder wil ik u verzoeken om even te gaan staan, zodat we een moment stil
kunnen staan bij het herdenken van de ontvallen dierbaren onder ons. In het
bijzonder de heren Piet Durieux, de heer R.W. Wielders en de heer H.B. van
den Berg”
- er volgt 30 seconden stilte “Neemt allen weer plaats aub”
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Agenda
De agenda voor vanavond ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening door de voorzitter;
Vaststelling verslag ledenvergadering 2007;
Verkiezing bestuursleden;
Mededelingen van het bestuur;
Rekening en verantwoording over de financiële huishouding 2008/2009;
Mededelingen secretariaat/ledenadministratie;

Pauze.
7. Wedstrijdzaken 2009/2010.
a. Competitie:
i. Terugblik 2009;
ii. Vooruitblik 2010.
b. Bijzondere wedstrijden:
i. Kinderwedstrijd;
ii. Wedstrijd Kanaal door Voorne;
iii. Koppelconcours;
iv. Verrassingswedstrijd;
v. Ontmoetingswedstrijd.
8. Karper Afdeling
9. Activiteiten.
a. Thema avond 12 nov
b. Jeugdcursus 2009 / 2010
c. Feestavond
10. Rondvraag.

2. Accorderen van het verslag van de ledenvergadering 2008.
Er was op ieder tafel een exemplaar van het verslag van de vergadering van vorig
jaar neergelegd. Door de voorzitter werd gevraagd of er op deze notulen nog op
of aanmerkingen waren, die waren er niet, derhalve zijn de notulen van 2008
goedgekeurd en worden ze opgeslagen in het archief van de WHSV.
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3.

Verkiezing bestuur:
Aangezien het bestuur al langer dan 2 jaar in functie zit, moet dit bestuur
conform de statuten van de vereniging aftreden.
Dit gebeurt vanavond, tevens stelt het volledige bestuur zich herkiesbaar voor
een volgende ronde van 2 jaar.
De voorzitter vraagt een ieder door middel van hand opsteken wie akkoord gaat
met het aantreden van het volledig bestuur voor een periode van 2 jaar.
Er volgt een unanieme handopsteking, waardoor het bestuur weer in functie is
getreden.

4.

Mededeling van het bestuur:
Wat heeft het bestuur als belangenbehartiging van de leden dit jaar voor u
gedaan?
•

Bestuursvergaderingen.
Elke eerste dinsdag van de maand komt het bestuur bijeen in de Mijlpaal in
Katwijk om de bestuurlijke zaken van de vereniging te bespreken en uit te
voeren.
Afwijkende data kunnen via de website worden teruggevonden.
Deze vergadering zijn openbaar en voor ieder lid van de WHSV toegankelijk.
Ook de bestuurlijke stukken zoals notulen van de vergaderingen zijn voor
een ieder toegankelijk. Ze zijn opvraagbaar bij de voorzitter.

•

Groei van de vereniging:
Eindigde 2008 met bijna 600 leden, in 2009 zijn we gestopt met 932
betalende leden. Dit betekent een enorme hoeveelheid werk voor onze
secretaris/ penningmeester - Adri de Troije.
Onze secretaris is dagelijks aan het werk om de administratie van de WHSV
goed op peil te houden en waarnodig aan te passen.
Dit dagelijkse werk neemt gemiddeld 2 – 3 uur per dag in beslag.
Hij heeft ondertussen een tweede man bij zich gekregen namelijk Bram
Zwanenburg, die daar aanvult waar nodig, maar het merendeel wordt het
vele werk van onze secretaris overdag gedaan.
De Secretaris /Penningmeester heeft aangegeven dat hij gemiddeld per
maand aan telefoon en internet kosten ruim € 75,00 kwijt is.
Aangezien dit kosten zijn voor de vervulling van de taak als secretaris
/penningmeester is het niet nodig dat bedrag uit eigen zak komt.
Daarom stelt het bestuur voor dat een onkostenvergoeding zal worden
verstrekt op basis van € 1,00 per lid per jaar, waarbij het ledenaantal zal
worden bepaald tussen 851 – 950 = 900 leden, 951 – 1050 leden = 1000
leden, etc.
Hoe meer leden, hoe meer kosten en werkzaamheden.
Daarentegen hoe minder leden hoe minder kosten en werkzaamheden.
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Het huidige ledental ligt op 932 leden.
Vergoeding is in dit geval 900 / 12 = 75 euro. Per maand
Groeit het ledental boven de 951 leden wordt de onkostenvergoeding
herberekend naar:
1000 / 12 = 83 euro. Per maand!!
Ter verduidelijking:
Artikel 15.
De ledenvergadering kan besluiten aan leden van het bestuur van de
vereniging een bedrag per jaar te vergoeden voor de aan de vervulling van
de functie onvermijdelijk verbonden kosten.
Nogmaals:
Dit zijn geen persoonsgebonden vergoedingen maar functiegerelateerde
onkosten vergoedingen!!
•

Uitbreiding viswater WHSV:
Het bestuur heeft contact gehad met Staatsbosbeheer regio West gevestigd
in de duinen bij Noordwijk. Dit naar aanleiding van ons verzoek over het
water Lentevreugd. Staatsbosbeheer staat hier niet onwillig tegenover, maar
stelt wel een hoop eisen. Met behulp van Sportvisserij Zuid West Nederland
zal getracht worden om het een en ander in goede banen te lijden.
Aktie loopt nog.

•

Contacten met andere verenigingen:
D.m.v. de ontmoetingswedstrijd hebben we wederom contact gezocht met
de Katwijkse Hengelsportvereniging “de Brittenburg”.
Het animo voor een ontmoetingswedstrijd was wederom minimaal. In het
vervolg wordt afgezien van een verdere samenwerking.

• Gratis Gemeentelijke Jeugdvisvergunning:
Naar het succes van 2008 hebben we onze samenwerking met de gemeente
Wassenaar voortgezet bij het uitreiken van de gratis gemeentelijke
visvergunning voor de jeugd tot 14 jaar.
Ook in 2009 heeft de gemeente ons ontwerp voor de pas gratis gedrukt en
een begeleidend schrijven gemaakt met gedragsregels aan de waterkant
voor de jeugd. Er zijn dit jaar 30 gratis jeugdvergunningen 2009 verstrekt.
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• Externe verplichtingen:
Willem Stoutjesdijk, Eus van de Ham, Cor Schenk en Johan Vreeburg
hebben weer een bijdrage geleverd aan een topcompetitie, dit blijft een
enorm mooie ervaring en zal de komende jaren, voor zover mogelijk worden
herhaald

• Eigen website:
We hebben een prachtige website, bijna dagelijks onderhouden door onze
webmaster Johan Vreeburg, de website wordt gemiddeld 2500 x per maand
bekeken.
Deze site is van en voor de leden dus iedereen kan er een bijdrage aan
doen, zoals foto´s van bijzondere vangsten, als je spullen te koop wil zetten,
leuke anekdotes etc.

• De Hall of Fame:
Hierbij geven voorgedragen personen een blik achter hun hobby vissen.
Tot nu tot zijn dat geweest:
a. Willem van Duijn;
b. Piet Durieux;
c. Willem Stoutjesdijk;
d. André Breijer;
e. Adri de Troije;
f. Dennis Oomen;
g. George van Hutten;
h. Johan Vreeburg staat momenteel als laatste op de website, met een
uitnodiging naar Jan van den Oever.

• Feestcommissie:
We hebben Eus van de Ham gevraagd om de feestcommissie gestalte te
gaan geven, met eventuele nieuwe ideeën en andere mogelijkheden.
Ook in het kader dat we in 2011 60 jaar bestaan.
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5. Mededelingen Secretariaat:
Hierbij werden de volgende punten behandeld:
1. De secretaris vindt de opkomst erg tegenvallen, er zijn ruim 600 e-mails
verstuurd, hierop zijn 100 bevestigingen gekomen en uiteindelijk zijn er op
deze belangrijke avond maar 13 personen aanwezig.
2. Er komt een nieuw boekje met lijst van wateren 2010, de lijst van wateren
zal voor de komende 3 jaar dunner zijn, er staan alleen de wateren van
Sportvisserij Zuid West Nederland in.
Wil je in ander water vissen dan het water van de Sportvisserij Zuid West
Nederland, dan kan je boekjes van de andere districten aanvragen bij Sport
Visserij Nederland, of dit uitprinten op de PC via de site www.visplanner.nl.
Dit heeft ook een positieve bijdrage voor de vereniging, namelijk de
portokosten van het versturen van deze boekjes is een stuk lager.
3. Federatie Zuid west Nederland heet voortaan Sportvisserij Zuid West
Nederland.
4. Alle verhuisberichten altijd en tijdig via de website van de WHSV naar het
secretariaat.
5. Wijzigt er iets wat te maken heeft met NAW gegevens, dan altijd contact
opnemen met het secretariaat. Is uw e-mail adres veranderd mail dit dan
door naar ledenadministratie@whsv.nl.
6. Onderhandelingen met de gemeente Wassenaar omtrent nachtvissen, daar
de wetgeving in 2008 is veranderd per gemeente. Houd de website van de
WHSV in de gaten voor meer informatie.
7.

Er zal via de Wassenaarse blaadjes in 2010 weer over de WHSV zal worden
geschreven b.v. jeugd viscursus, jeugdviswedstrijd, e.d. dit zal in overleg
gaan met Willem Stoutjesdijk onze commissaris externe zaken.

8.

Het oprichten van een karperafdeling binnen de WHSV is door Dennis
Oomen gestart (Hier komen we later bij de activiteiten 2010 op terug).

9.

De gegeven Jeugdcursus 2009 was weer een succes mede door Willem en
Irene Stoutjesdijk en de hulp die ze af en toe van derden mochten
ontvangen. De secretaris bedankt hiervoor Willem en Irene. Tevens hoopt hij
dat leden zich geroepen voelen om meer hulp te bieden aan Willem en
Irene.
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10. Tijdens de jaarlijkse regionale vergadering van sportvisserij Zuid West
Nederland op 27 oktober, waar Johan en Adri naar toe zijn geweest is één van
de items die naar voren is gekomen dat:
Indien tijdens een controle in de gesloten tijd (dit jaar oktober en november)
paling wordt gevangen met een verboden vangmiddel (bv. Een fuik), de visser
bestraft kan worden voor het plegen van een economisch delict, daar kan 3
maanden voorwaardelijke gevangenis straf opstaan en een boete van schrik
niet rond de € 16000.

Punten van ledenadministratie
1.

De betalingsbrieven 2010 worden medio december verstuurd, hieraan zijn
geen acceptgirokaarten meer aangehecht, dit scheelt de club op 900 - 1000
leden ruim € 450,00..

2.

In 2010 zal er weer een gratis jeugdvergunning wordt afgegeven aan de jeugd
onder de 14 jaar (streef datum 01-01-2010)

3.

De aanwezige leden werden verzocht om de contributie voor 2010 op tijd te
betalen, dan hebben ze de VISpas 2010 weer op tijd in huis.

4.

Lidmaatschap De Vliegende Visser en toegang voormalige Vliegveld
Valkenburg 2010, na betaling van € 5.00 af te halen bij A de Troije.
De tokens van de leden van de Vliegende Visser worden per 31-12-2009
geblokkeerd, dus geen toegang meer op vliegveld tot betaling 2010 op
giro75599 t.n.v. Marine Hengelsportvereniging De Vliegende Visser is gestort.
Betalingsbrief wordt december verzonden

5.

Er zijn 30 leden die niet betaald en opgezegd hebben in 2009. Opzegging
moet voor 01-oktober van het lopende jaar bij de ledenadministratie binnen
zijn. Het bedrag hiervan moet als verloren worden beschouwd.
Vraag van Eus van de Ham: “zijn deze leden nu geroyeerd?”
Antwoord van Adri: “Nee dat niet, maar ze moeten wel opnieuw een VBL
indienen.”

6.

Jeugdleden zijn leden die per 01-01-2010 geen 14 jaar zijn en betalen dus
voor de Jeugd –VISpas en lidmaatschap € 15,-

7.

Het leden aantal is in 2009 doorgegroeid, van 671 naar 932,
798 Senior leden 134 Jeugdleden
74 opzeggingen met of zonder afzegging
30 gratis Jeugdleden voor de wateren van de WHSV uitgegeven.
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8.

Het aantal leden met het Visblad is in 2009 gegroeid van 51 naar 68 leden.
Dit gaat voor 2010 veranderen:
De leden die in 2010 een Visblad willen ontvangen moeten deze zelf
aanvragen bij Sportvisserij Nederland via de website
www.sportvisserijnederland.nl
Dit omdat er te vaak en te veel verschil zit in NAW gegevens VISpas en NAW
gegevens visblad waardoor een goede update niet mogelijk is.

9.

Dankwoord aan Piet Meijvogel voor de uitgifte van ± 300 tijdelijke VISpassen
2009 en hopelijk ook weer in 2010.

10. Er heel weer veel tijd gestoken is in het oplijnen van het ledenbestand met
Sportvisserij Nederland v.w.b VISpas en Visblad. Tevens moest er meer tijd
worden gestoken in de enorme aangroei van nieuwe leden.
11. Het lidmaatschap nummer van de WHSV kan anders zijn dan wat er op uw
VISpas staat, dit komt door dubbele nummering van onze eigen
Ledenadministratie en van Sportvisserij Nederland. Het begint altijd met 1601-506 en dan het lidnummer.
Punten van de Penningmeester
1.

Door de toereikende financiën is het niet nodig het lidmaatschap te verhogen
en blijft voor 2010 het zelfde als in 2009. Alleen de tweede VISpas wordt
goedkoper voor leden buiten de Federatie en voor de leden in de Federatie
wordt het iets duurder in 2010.
Senior leden
a. VISpas en Lidmaatschap WHSV
b. Tweede Vispas afdracht en Lidmaatschap

€ 29.50
€ 13.50

Er moet wel de normale afdracht €29.50 worden gedaan. Teruggaaf geschied
door de penningmeester of door Sportvisserij Nederland nadat de visser via
de website www.vispas.nl (dubbele afdracht) de dubbele afdracht hebt terug
gevraagd.
Leden met dubbele afdrachten en verkeerde N.A.W. gegevens per vereniging
kunnen via de website van Sportvisserij Nederland hun teveel betaalde
afdrachten retour krijgen op hun Bank of Giro rekening. zie website
http://www.vispas.nl (dubbele afdracht)
Junior leden
2.

€ 15.00

Er zullen jeugdleden zijn, die in 2010 senior lid zijn geworden en dus een
hoger bedrag zullen aantreffen in de betalingsbrief 2010. Daardoor zal het
aantal jeugdleden afnemen, maar het aantal senior leden weer toenemen.
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3.

Het derde lid uit één gezin met dezelfde NAW gegevens krijgt € 5.00
korting. voorbeeld Pa en Ma en zoon zijn lid. 29.50 + 29.50 + 15.00 – 5.00
= € 69.00

4.

Het financieel overzicht loopt vanaf 01-10-2008 t/m 30-09-2009.

5.

De inkomsten van 2009 zijn hoger dan de inkomsten van 2008, dit komt
mede omdat er dit jaar weer een leden aangroei was en we proberen te
bezuinigen op extra portokosten.

6.

De uitgaven van 2009 zijn iets hoger dan de uitgaven van 2008 dit komt
door een hoger bedrag aan afdrachten (meer leden), nog een afdracht van
2008 aan Sportvisserij Nederland en de aanschaf nieuwe PC wat
noodzakelijk was om de administratie bij te kunnen houden.

7.

Door de vereniging zijn er 8 VISpassen en 10 Jeugd - VISpassen en 8
Visbladen met de somma van - € 259.40 gratis uitgegeven.

8.

Het eindsaldo van 2009 is flink hoger uitgevallen dan in 2008, nogmaals,
dit komt door bezuinigen op kosten en meer leden.

9.

Van de 660 leden van 2008 heeft 96 % betaald en 4 % NIET betaald voor
2009, deze niet betaalde VISpassen zijn retour gestuurd naar Sportvisserij
Nederland, teven zijn de opgezegde VISpassen ook retour gestuurd.
Dit percentage is erg hoog, er zijn maar weinig verenigingen die dit hoge
percentage halen.

10.

Alle niet gebruikte VBL’s zijn per 01-10-2009 terug gestuurd naar
Sportvisserij Nederland.

11.

Er zal aan de leden gevraagd wordt om de betaling VISpas 2010 na
ontvangst van de betalingsbrief, deze binnen 30 dagen te voldoen zodat
de ledenadministratie niet 6 maanden bezig is om de betalingen te
verwerken.

12.

De kascommissie (Piet Mieloo en Bram Zwanenburg) hebben kascontrole
uitgevoerd van 01-10-2008 t/m 30-09-2008 en geen onregelmatigheden
gevonden. Zij vonden de kas overzichtelijk en hebben hun goedkeuring
d.m.v. een handtekening bevestigd. De penningmeester dankt de twee
heren hiervoor.

13.

De voorzitter onderbreekt Adri even en verleent de penningmeester
décharge voor de gevoerde boekhouding.

14.

Begroting 2010, zoals te zien is, is er een positief werksaldo beschikbaar.
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Er zal het komende jaar subsidie worden aangevraagd bij Sportvisserij
Nederland en Sportvisserij Zuid West Nederland voor diverse jeugd
activiteiten, Adri en Johan maken zich hier sterk voor.

15.

PAUZE

Namens het bestuur konden de leden een gratis drankje halen en buiten ook hun
nicotineniveau weer op peil brengen.
Kascommissie.
Aangezien Bram Zwanenburg zijn functie al weer twee jaar vervult en hij dit jaar is
toegetreden als assistent Secretaris, komt zijn functie vrij voor een periode van 2
jaar, de voorzitter vraagt aan de aanwezige of er liefhebbers zijn om deze functie
over te nemen.
Er staat 1 persoon op die zich aanmeldt als lid kascommissie, dit is :
Fred van Polanen
Hij wordt aangesteld voor een periode van twee jaar en zal binnenkort bericht
krijgen om de eerste kascontrole te gaan houden.
8. Wedstrijdzaken 2009/2010
(mede notulist – Bram Zwanenburg)

Hierbij zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen, zie ook blijlage 3!
a. Competitie terugblik 2009.
Uit de enquête kwam het volgende naar voren:
• Er waren veel deelnemers, gemiddeld was dit 19 vissers per wedstrijd;
• Tijdens de wedstrijden was het over het algemeen goed weer, men
hoefde niet uit te wijken vanwege het weer en het stoppen van een
wedstrijd vanwege onweer was dit jaar niet aan de orde;
• De vangsten waren dit jaar weer minder dan voorgaande jaren;
• Er zijn nieuwe wateren toegevoegd, hierdoor is er afgeweken van de
afgesproken afstand van 45 km, dit kan nu wat vaker wat meer worden.
• De sfeer dit jaar onder de vissers is erg goed;
• Er waren geen incidenten;
• Er is dit jaar vertrokken vanaf diverse punten, dit is goed bevallen,
hierdoor moeten de baan uitzetters wel steeds vroeger vertrekken om
op tijd klaar te zijn.
• Toch een minpuntje: Er is niet altijd een duidelijk beeld geweest van het
aantal vissers dat mee zou doen met de wedstrijd. Het afmelden voor
een wedstrijd is een punt waar volgend jaar meer werk van gemaakt
gaat worden.
• Al met al een geslaagde competitie 2009.
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Enquête 2009. (Zie bijlage 1)
De volgende wateren werden het afgelopen jaar bevist:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amstel-Drechtkanaal
Rijn bij Zwammerdam
Noorder Buitenspaarne (Mooie Nel)
Nauernasche Vaart
Ringvaar
Markervaart
Amstel ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel
Noordzeekanaal (verrassingswedstrijd)
Noordhollandskanaal (Ontmoetingswedstrijd)
Kanaal door Voorne

Uit de enquête blijkt dat de Amstel en het Noordzeekanaal het minst
scoren, deze wateren zullen voor volgend jaar uit de competitie worden
gehaald.
Zoals het altijd gaat, er verdwijnen twee wateren, dan moeten er ook weer
twee wateren gekozen worden.
Johan en Bram hebben dit voor dit jaar erg goed voorbereid en een
keuzeformulier samengesteld (Bijlage 2) die rondgedeeld word, waaruit de
aanwezige wedstrijdvissers een keuze kunnen maken.
De keuze valt uiteindelijk op voorstel nr. 3, hierbij worden de Molenplas en
de Zijl aan het wedstrijdwater toegevoegd.
Verder blijkt uit de enquete:
• Het aantal wedstrijden

Goed

• De duur van de wedstrijden

Goed

• Ontmoetingswedstrijd

Laten vervallen en hiervoor een gelote
koppelwedstrijd houden.
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• Gastvissers:
Er wordt voorgesteld om de laatste drie competitiewedstrijden geen
gastvissers meer toe te laten om competitievervalsing tegen te gaan.
André Bal vindt het geen bezwaar als er een gastvisser mee vist.
Hierover wordt gestemd en met 9 voor en 5 tegen mogen gastvissers in
het vervolg meedoen.
Er is wel één maar, de wedstrijdcommissie bepaalt of er ruimte is om
een gastvisser toe te laten, dit i.v.m. de ruimte van het visparcours.

• Digitaal wegen:
Er is gevraagd waarom we niet digitaal gaan wegen, dit is veel
nauwkeuriger en kan uiteindelijk de uitslag beïnvloeden.
De wedstrijdleiding is het nier niet mee eens, voornamelijk om diverse
praktische redenen:
1. Je moet altijd reserve batterijen hebben;
2. Je moet bijna een cursus gevolgd hebben om deze digitale
weegschalen goed te kunnen bedienen;
3. De extra kosten, een goede digitale weegschaal kost ruim € 300,00
hiervan heb je er minimaal 3 nodig. Dus reken maar uit.
4. En als laatste punt, de wedstrijdleiding heeft nog twee hele nieuwe
unsters liggen uit een vervlogen tijd.

• Max aantal wedstrijdvissers:
Eus van de Ham vraagt hoeveel het maximale aantal deelnemers is dat
mee kan doen aan de competitie
Antwoord Johan
25 man.

• Huig Hoek:
Piet Mieloo vraagt waarom Huig Hoek niet is gedegradeerd.
Johan antwoordt:
Huig heeft zich eerst een aantal wedstrijden afgemeld, voordat hij zich
definitief afmeldde en zijn lidmaatschap opzegde.

• Seniorenleeftijd:
Eus van de Ham vraagt of de senioren leeftijd niet naar beneden
bijgesteld kan worden van 65 naar 60.
Dit wordt in de groep voorgesteld en hieruit komt de verlaging van de
Senioren leeftijd, hierdoor hebben we volgend jaar een stuk of 7
60+ die gaan strijden om de Seniorencup.

• A of B poule:
Piet Mieloo vindt dat het eigenlijk niets uitmaakt of je nu in de A-poule
of B-poule zit, Johan legt uit dat hiermee ook de iets mindere vissers
eens een keertje een prijs kunnen halen en niet altijd dezelfde top 5.
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b. Vooruitblik 2010
Voor volgend jaar zijn de volgende activiteiten weer gepland:
•

Jeugdcursus:
Zal aanstaand jaar wederom worden gehouden, maar hiervoor hebben
Willem Stoutjesdijk en zijn vrouw Irene toch wel meer mensen nodig.
Door middel van een subsidie aanvraag zal extra lesmateriaal worden
binnengekregen.

•

Kinderwedstrijd:
De kinderwedstrijd zal volgend jaar weer worden gehouden als
afsluiting van de jeugdcursus, de wedstrijd zal wel een open wedstrijd
worden waarbij alle kinderen kunnen inschrijven.
ook hiervoor worden extra mensen gevraagd.

•

Wedstrijd Kanaal door Voorne:
Deze wedstrijd zal in 2010 plaatsvinden op 5 mei (vooroefenen) waarbij
ook het eiland gebruikt kan worden en op 8 mei wordt het parcours
bevist met de hoge nummers, de papierkraam is door Johan en Bram al
bijna rond;

•

Koppelconcours B-kanaal:
Deze wedstrijd zal op zaterdag 26 juni 2010 worden gehouden, met
een maximum van 26 koppels.

•

Verrassingswedstrijd:
De opkomst bij de verrassingswedstrijd van 2009 was erg laag, Johan
vroeg zich af of er nog wel behoefte bestaat aan een
verrassingswedstrijd, de aanwezige vissers vonden van wel, (Eus vond
dat deze wedstrijd ideaal is voor gastvissers) en dus komt er in 2010
wederom een verrassingswedstrijd

•

Ontmoetingswedstrijd:
Wordt veranderd in een gelote koppelwedstrijd voor leden van de
WHSV, zodat je als beginneling een keertje met een oud gediende kan
vissen en hier iets van kan leren.

•

Wedstrijdvrije weekenden:
Cor de Haar vroeg of de datum van de Oranjeweek van Katwijk binnen
vrij gehouden kan worden, net zoals de feestweek van Wassenaar etc.
Johan belooft zijn best te doen om dit te realiseren.
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9. Karperzaken:
Hierbij neemt Dennis Oomen het woord en hierbij komen de volgende items
naar voren:

• Waterkaart:
Het in beeld brengen van het water lukt al aardig, mede door Maarten
Smits.

• Gedragscode:
Er is een duidelijke gedragscode opgesteld en deze wordt door de
karpervissers nageleefd.

• APV:
Dennis geeft aan dat hij nog mee bezig is met de gemeente Wassenaar
maar dat de gemeente nog niet van harte meewerkt.

• Website:
De website is nu op orde, in de toekomst is het wel wenselijk om in het
hoofdmenu van de website een knop te hebben waarmee je op de
karpersite komt, nu is de karpersite nog een onderdeel van iets anders. Er
is al veel algemene informatie en Dennis hoopt dat de site in de toekomst
wat levendiger kan worden. Ook door middel van mooie karperverhalen.

• Vangstregistratie:
Dit moet langzaam maar zeker gestalte gaan krijgen, menig karpervisser
wil zijn info liever niet kwijt.
Verzoek van Dennis of het mogelijk is om wisselbeker in te stellen voor de
grootste geregistreerde karper, dit wordt door het bestuur aangenomen.

• Thema-avond:
De thema-avond dit jaar staat in het teken van de karpervisserij en wordt
gehouden op 12 november in de Mijlpaal in Katwijk.
Gastspreker is Eric Verhiest en hij zal het hebben over de klassieke en
moderne manier van karpervisser.
Op de avond zal ook een loterij worden gehouden met mooie prijzen.
In de Mijlpaal is er maar 1 beperking en dat is dat er maar 60 personen in
kunnen en vol = vol.

• Vooruitblik op 2010:
Verder uitbouwen van de website en actualiseren van de waterkaart.
Verder wil Dennis kijken naar de bereikbaarheid van de diverse wateren
voor o.a. minder/invalide vissers en dit verbeteren d.m.v. vissteigers
waarvoor via de gemeente en Sportvisserij Nederland weer subsidie kan
worden aangevraagd.
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10. Activiteiten.
Feestavond:
Deze zal op 12 dec. 2009 worden gehouden als afsluiting op de competitie
en zoals voorgaande jaren zal dit in de Mijlpaal in Katwijk worden
gehouden.
•

Jeugdcursus:
Willem Stoutjesdijk heeft het dit jaar gedaan en gaat het volgend jaar zeker
weer doen, nu hij de wetenschap heeft dat hij van diverse vissers hulp
krijgt.

•

Opleiding/cursus:
Diverse opleidingen zoals: wedstrijd controleur, controleur VISpas,
jeugdcursus e.d. die zijn voor een ieder van de club beschikbaar, maar
kunnen alleen via de club worden aangevraagd.

Rondvraag
Cor de Wit vraagt wat het doel is van een A-poule en een B-poule. Johan legt
uit dat de betere vissers in de A-poule zitten en de iets mindere goden in de Bpoule, aan de waterkant zie je geen verschil, maar als Johan de uitslagen gaat
verwerken komt het verschil wel naar boven.
Hiermee bouw je een stukje competitie op, waarbij de twee besten van de Bpoule promoveren en de twee slechtste van de A-poule dus degraderen.
Hans Rijsbergen

Geen vragen

Jan van den Oever

Geen vragen

André Bal
Eus van de Ham

Geen vragen

Fred van Polanen

Geen vragen

Cor de Haan

Geen vragen

John de Haan

Geen vragen

Fred van Eijck

Geen vragen

Willem van Duyn

Geen vragen

11. Sluiting door de voorzitter.
Om 22.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt hij de aanwezige
leden voor hun komst en nodigt een ieder uit voor nog een gratis drankje
namens de Penningmeester.
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Bijlage 1:Enquête 2009
Vraag
Wat vindt u van de competitie in 2009
voor wat betreft de algehele kwaliteit van:

Score
16 goed
1 gemiddeld
O slecht

Opmerking over de algehele kwaliteit van de competitie:
•
•
•
•
•
•

Niets aan veranderen
Uitstekend georganiseerd, mijn complimenten
We hebben dit jaar over het algemeen mooi weer gehad, over het algemeen vielen de vangsten tegen,
maar dat is niet alleen bij onze vereniging
Prima verzorgt
Heel goed gedaan Heren Johan & Bram !!!!
Zoals altijd goed geregeld en gezellig.

Wat vond u van de gekozen viswateren:
Amstel-Drechtkanaal

7,5 goed

4,5 gemiddeld

1 slecht

Rijn bij Zwammerdam

8 goed

8 gemiddeld

0 slecht

Noorder Buitenspaarne/Mooie Nel

8,5 goed

6,5 gemiddeld

2 slecht

Nauernasche Vaart

12,5 goed

3,5 gemiddeld

0 slecht

Ringvaart

8,5 goed

Markervaart

12,5 goed

2,5 gemiddeld

0 slecht

Amstel ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel

4 goed

2 gemiddeld

10 slecht

Noordzeekanaal (verrassingswedstrijd)

2 goed

2 gemiddeld

9 slecht

Noordhollandskanaal (ontmoetingswedstrijd)

11 goed

2 gemiddeld

3 slecht

Kanaal door Voorne (losse wedstrijd)

13 goed

3 gemiddeld

1 slecht

7,5 gemiddeld

1 slecht

Opmerking over de gekozen viswateren:
•
Noordzeekanaal te veel krabben
•
Voor mij allemaal nieuw; hartstikke leuk
•
Ik heb dit jaar niet gelukkig geloot en zeer matig gevist; vandaat dat ik veel gemiddeld heb ingevuld
•
Te veel in de Ringvaart
•
Ringvaart zeker behouden; niet zoveel als dit jaar, maar wel er in houden
•
Een keer andere stukken van de Ringvaartm bijv. Molenplas of Badhoevedorp
•
Blijft moeilijk maar goed gekozen, moeilijk ander water te vinden.
•
Lage- of Hogevaart misschien
•
Zou leuk zijn om in het voorjaar ook één of twee wedstrijden te vissen in de Damse Rijn. Een beetje
meer afwisselen van Ringvaart-Lijnden met b.v. Ringvaart Burgerveen , Ringvaart
Zwanenburg,Ringvaart Aalsmeer enz...
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Welke twee wateren wilt u in
2009 liever niet meer in het
schema opgenomen willen
zien?

Welke twee wateren wilt u in
2009 als nieuw water in het
schema opgenomen willen
zien?

Wat vindt u van het aantal te
vissen wedstrijden?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amstel zuid 9
Amstel Drechtkanaal 4,5
Noordzeekanaal 4x
minder Ringvaart (twee keer ipv 4 keer) 2x
Kanaal door Voorne
minder Noorderbuitenspaarne/Mooie Nel: (3 keer ipv 4keer)
Heijmanswetering
Noorderbuitenspaarne/Mooie Nel
Rijn bij Zwammerdam 0,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vaker Noordhollandskanaal (twee keer) 4x
Ringvaart bij Burgerveen 4x
Zijl voorbij scouting bij de Kaag 3x
Molenplas ringvaart 2x
Binnenspaarne
Vaker Markervaart (twee keer)
Amstel Oudekerk of bij het bos
Damse Rijn
Heymanswetering
Rijn Katwijk-Binnen
B-kanaal

O te weinig wedstrijden
O te veel wedstrijden
13 is precies goed
Opmerking:

Wat vindt u van de duur van
de wedstrijden (6 uren)

15 goed
O te kort
O te lang
Opmerking:

Op 5 september hebben we
een ontmoetingswedstrijd
gevist. Wat vond u van deze
wedstrijd?

0 goed
3 ging wel
5 slecht
Opmerking:
•
Mischien met sikkens of 1 A en 1 B visser
•
Ontmoeting welke? Hahaaha. Wellicht idee om eigen koppels tegen
een andere vereniging te laten vissen of gescheiden koppel vaste en
vrije hengel
•
Geen energie meer in het zoeken naar een andere vereniging
stoppen

17
Opgericht 20 juli 1951.Goedgekeurd bij KB d.d. 16 november 1955. Kamer van Koophandel Den Haag nr. 40408022
Aangesloten bij de Federatie Zuid West Nederland

Voorzitter A.J. Breijer
Prins Frederiklaan 484
2263 HP Leidschendam
www.whsv.nl
Moeten we de
“ontmoetingswedstrijd” in
2010 opnieuw organiseren,
maar dan als gelote
koppelwedstrijd?

11 Ja
0 Nee
2 Geen mening
Opmerking:

Het op tijd loten en vertrekken
is dit jaar strak uitgevoerd.
Wat vind u daar van?

14 Prima zo
0 Kan echt niet omdat….
0 ……

Hebt u nog andere
opmerkingen die de kwaliteit
van de competitie kunnen
verhogen?

Overige opmerkingen

•
•
•
•

Nogmaals meer variatie op b.v. Ringvaart, Noord Hollandskanaal
Als er de ruimte voor is, verder uit elkaar vissen
Laatste drie wedstrijd geen gastvissers toelaten ivm
competitievervalsing
Dat is om het wegen van de gevangen vis te Digitaliseren!!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedankt en goed gewerkt en tot 2010
Kunnen er ook tegoedbonnen van Sam ingebracht worden?
Gaat prima zo, alles keurig georganiseerd.
Hopelijk nog meer deelnemers
Stel maximum op aantal deelnemers
Strakkere afmeldprocedure
Altijd in voor een extra koppelwedstrijd of iets vergelijks
Lof voor de organisatie en enthousiasme
Het was weer prima verzorgd, enkel iets beter voor mij loten svp

BIJLAGE 2
Een stukje keuzeformulier voor het kiezen van het nieuwe water, waarbij de keuze is
gevallen op voorstel 3.
 Voorstel 3
Noorderbuitenspaarne
Ringvaart Lijnden
Nauernasche Vaart
Markervaart
Rijn bij Zwammerdam
Amstel Drechtkanaal
Noordhollandskanaal
Molenplas
Zijl

4x
3x
2x
1x
1x
1x
2x
1x
1x

1x extra
nieuw
nieuw
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