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Verslag ALV WHSV  
 
Waar : De Mijlpaal te Katwijk. 
Wanneer : Maandag 19 oktober 2015 
Aanvang  : 20.00 uur 
 
Aanwezig :  André Breijer  Voorzitter / notulist 
  Adri de Troije  Penningmeester/Secretaris Ledenadministratie 
  Johan Vreeburg Commissaris Wedstrijdafdeling/Vice Voorzitter 
  Willem Stoutjesdijk Commissaris Externe betrekkingen 
 Bram Zwanenburg 2de secr. Ledenadministratie/ass. Wedstrijden 
 Dennis Oomen  Commissaris Karperzaken 
 Eus van der Ham Commissaris Feestzaken 
 Irene Stoutjesdijk 
 Arjen en Tanja 
 Ton Hakkeling 

Willem Van Duijn 
Justin van Wijngaarden 
Paul van de Pol 
Piet Mielo 

 Kees Riem 
Dirk Koolmoes     
Afwezig met afmelding:  Jan van den Oever, Boet Kastanja. 

 
1. Opening en Mededelingen: 

Rond 20:10 uur werden de aanwezigen verzocht om plaats te nemen, waarna de VZ de 
vergadering opende met “Ik heet een ieder hierbij welkom en vraag u om even te gaan staan en 
een moment stilte in acht te nemen om familie, vrienden en kennissen die het afgelopen jaar 
zijn overleden kort te herdenken.” 

 
1.1. Agenda: 

• Opening door de voorzitter; 
• Vaststelling verslag ledenvergadering 2014; 
• Mededelingen van het bestuur; 
• Rekening en verantwoording over de financiële huishouding 2014/2015; 
• Mededelingen secretariaat/ledenadministratie; 
• Verkiezing Kascontroleur; 
• Verkiezing bestuur. 
• Pauze. 
• Wedstrijdzaken 2015. 
• Competitie: 
• Terugblik 2015; 
• Vooruitblik 2016. 
• Bijzondere wedstrijden: 
• Karper Afdeling 
• Feestavond 12-12-2015  
• Rondvraag. 
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2. Vaststelling verslag ledenvergadering 2014; 

Voor u liggen enkel exemplaren van de vergadering van vorig jaar, als er geen op en 
aanmerkingen op zijn worden deze notulen van de vergadering bij deze goedgekeurd. 

 
3. Mededelingen van het bestuur 

3.1. Bestuursvergadering: 
Zoals jullie weten heeft de vereniging een dagelijks bestuur, te weten de voorzitter en de 
penningmeester/secretaris. Dit om acute problemen op te lossen, maar het gehele bestuur 
komt elke 1ste maandag van de maand bijeen hier in de Mijlpaal in Katwijk, om de 
bestuurlijke zaken van de vereniging te bespreken en uit te voeren. 
Deze vergaderingen zijn openbaar en voor ieder lid van de vereniging toegankelijk. Ook 
de bestuurlijke stukken zoals de notulen van de vergaderingen zijn bij de voorzitter door 
een ieder op te vragen 
 

3.2  Feestavond 2015:  
 Is op zaterdag 12 dec 2015, heren houd dus deze avond vrij. 

 
3.3 Rondleidingen: 

Ook dit jaar zijn er diverse rondleidingen door Dennis uitgevoerd over het voormalig 
MVKV. 

 
3.4. Diverse viswedstrijden: 

 Het is een goed competitie jaar geweest, het totaalplaatje zal worden behandeld door de 
wedstrijdcommissie 

  
3.5 Looprecht Tankval: 

Er is overleg geweest met de heer van Paridon, en het looprecht is geregeld, wel goed 
opletten of het verbodsbord is geplaatst. Straks in het voorjaar mogen we pas op het land 
als het voor de 1ste keer gemaaid is (z.g. “de eerste Snee”) 

 
3.6 Deelname aan groen en water visie Wassenaar: 

Adri, Willem en André zijn op donderdag 2 oktober 2014 naar de Groen & Water visie 
avond geweest van de gemeente Wassenaar. 
Hierop is in 2015 een presentatie gegeven door het gemeente bestuur Wassenaar 

 
3.7 Beheerscommisie VBC Rijnland 

Op 19 februari is het dagelijks bestuur aanwezig geweest bij de Beheerdersbijeenkomst 
van het Visstand Beheers Commissie Rijnland. 
Onderwerpen daar waren ondermeer: 
3.7.1 Het onderhoud van waterwegen en het beheer ervan en met welk effect dit heeft op 

de Sport en Beroepsvisserij; 
3.7.2 Er werd speciale aandacht besteed over het onderhoud aan watergangen in 

Wassenaar en Voorschoten; 
3.7.3 Ook veel aandacht aan de manier van schonen, een slecht voorbeeld hiervan is het 

ruig schonen waarbij veel vissterfte voorkomt; 
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3.7.4 Speciale aandacht aan de diverse manieren van schonen, zoals met een grijpmachine, 

gebruik maken van boten met een groot maai-mes eronder etc. 
3.7.5 Een veel milieu vriendelijke manier is het uitzetten van graskarpers, maar hiervoor 

moeten dat bepaalde watergebieden worden afgezet, anders ben je de karpers kwijt. 
 

3.8 Hall of Fame: 
Na Kees Riem vorig jaar is het nu de beurt aan Tim Verhoeven. 

 
3.9 Johan Vreeburg: 

De VZ bedankte Johan voor zijn inzet gedurende de 25 jaar dat hij het wedstrijdgebeuren 
geregeld heeft met zijn enthousiasme en kennis en vertelde dat hij nog iets tegoed houdt met 
de feestavond. 

 

4. Secretariële en Financiële gedeelte. 
 

4.1. Punten van Secretariaat: 
 

4.1.1. Nieuwe Lijst van wateren 2016 tm 2018 is met VISpas 2016 na betaling meegekomen. 
Wil men ergens anders in het land vissen dan kan men via de site www.visplanner.nl 
controleren of daar door WHSV leden gevist mag worden. Ook is het mogelijk om via 
een Smartphone en dan via de Visplanner aan de controleur te laten zien dat je hier 
mag vissen, wettelijk toegestaan per 01-01-2015. 
 

4.1.2. Met ingang van heden zijn we voorzien van een nieuwe sponsor namelijk IYS een 
hengelsportwinkel te Sassenheim. Alle leden van de WHSV krijgen, op vertoon van de 
VISpas bij aankopen 10 % korting, behalve op Karpermolens en aanbiedingen, de rest 
van sponsering volgt. 
 

4.1.3. Verhuisbericht altijd via web -site WHSV gaat dan automatisch naar Sportvisserij 
Nederland die onze leden registratie doen. 
 

4.1.4. Barpersoneel vanavond zijn Irene Stoutjesdijk en Arjan en Tanja Stoutjesdijk, de laatste 
twee krijgen voor hulp in 2015 een Vispas 2016 en worden op de feestavond als gasten 
uitgenodigd. 
 

4.1.5. Fred van Eijk wordt bedankt voor realiseren van BBQ wedstrijd daar wij dit waarderen 
als vereniging zullen we dit aanhalen op Feestavond 2015 . 
 

4.1.6. Opzeggingen altijd via web-site WHSV gaat dan automatisch naar Sportvisserij 
Nederland die onze leden registratie doen. 
 

4.1.7. Iets wat te maken heeft met N.A.W. gegevens altijd contact opnemen met secretariaat. 
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4.1.8. Er zal via de Wassenaarse blaadjes in 2016 weer over de WHSV zal worden 
geschreven b.v. jeugd viscursus, jeugdviswedstrijd, wedstrijduitslagen, e.d. dit zal in 
overleg gaan met Willem Stoutjesdijk. 
 

4.1.9. De gegeven Jeugdcursus 2015 is niet doorgegaan i.v.m. niet genoeg inschrijvingen. 
 

4.2 Punten van Ledenadministratie: 
 
4.2.1 Betalingsbrieven 2016 worden door Sportvisserij Nederland verstuurd en verwerkt na 

betaling, inmiddels hebben we 800 incasso's. 
 

4.2.2 In 2016 er weer een gratis jeugdvergunning wordt uitgegeven aan de jeugd onder  de 
14 jaar (streef datum 01-01-2016 geen 14 jaar) alle liefhebbers moeten opnieuw 
inschrijven bij ALLSails te Wassenaar. 
 

4.2.3 Betaal op tijd zodat u de VISpas 2016 op tijd weer in huis hebt. 
 

4.2.4 Er weer 115 leden van 2015 die niet betaald en opgezegd hebben. Opzegging moet 
voor 01-oktober van het lopende jaar bij de ledenadministratie binnen zijn, wel via e-
mail secretariaat@vispas.nl . 
 

4.2.5 Jeugdleden zijn leden die per 01-01-2016 geen  14 jaar zijn en betalen dus voor de 
Jeugd –VISpas en lidmaatschap € 17.50. 
 

4.2.6 Het leden aantal is in 2015 doorgegroeid, van1987 naar 2033 hiervan zijn 1918 
betaalde leden, 1670 Senior leden 218 Jeugdleden 30 extra Vispas 40 gratis 
Jeugdleden voor de wateren van de WHSV uitgegeven. 
 

4.2.7 Dankwoord aan Joey Meijvogel en Petra voor de uitgifte van 154 tijdelijke VISpassen 
2015 (feestavond) helaas hebben ze de winkel weg gedaan i.v.m. slecht lopende 
verkopen. 
 

4.2.8 Dankwoord aan Frans en Frank van ALLSails Wassenaar voor de uitgifte van 51  
tijdelijke VISpassen 2015 en hopelijk ook weer in 2016. (feestavond) 
 

4.2.9 Via de on-line module via de website 118 nieuwe leden. 
 

4.2.10 Totaal nieuwe uitgegeven VBL's 323 stuks. 
 

4.2.11 Er weer tijd gestoken is in het oplijnen van het ledenbestand met Sportvisserij 
Nederland v.w.b VISpas. Tevens moest er meer tijd worden gestoken in de aangroei 
van nieuwe leden. In 2016 gaan we werken met nieuwe ledenadministratie ( HSVLeden 
2016) Andre Breijer en Adri de Troije hebben in sept de cursus hiervoor al gevolgd. 
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4.2.12  Adri heeft nu de mogelijkheid om op de web-site bij Sportvisserij Nederland in het HSV 
ledenbestand On-line te kunnen kijken en aanpassen van de verwerkte leden, dit zijn 
de leden die geregistreerd staan bij sportvisserij Nederland en dus een VISpas hebben 
ontvangen in 2015, niet de extra VISpassen dat kan alleen bij die vereniging die de 
afdracht doet. 
 

 
4.2.13  Adri heeft alle 323 met uitzondering van de 17 vakantiegangers uitgegeven VBL’s  

2015 zelf naar Sportvisserij Nederland gestuurd dus alle leden hebben een VISpas 
ontvangen en staan geregistreerd bij Sportvisserij Nederland. 

 
 

4.3 Punten van de penningmeester: 
 

4.3.1 Door de toereikende financiën is het niet nodig het lidmaatschap te verhogen en blijft 
voor 2016 het zelfde als in 2015. 
 

4.3.2  Wel is de afdracht voor Sportvisserij Nederland en onze federatie verhoogd er zijn nog 
geen bedragen, maar het zal om centen gaan. 
 

4.3.3 De betaling van inleg wedstrijden moet op tijd betaald worden dit moet altijd via de 
bank. 

 
4.3.4 Senior leden 

a. VISpas en Lidmaatschap WHSV    € 29.50 met incasso. 
b. Vispas en Lidmaatschap WHSV    € 32.00 met acceptgiro 
 

 Tweede Vispas afdracht en Lidmaatschap  €13.50 met incasso 
 Tweede Vispas afdracht en Lidmaatschap  €16.00 met acceptgiro 
 

 Bij nieuwe leden moet wel de normale afdracht € 32 worden betaald. 
  Teruggaaf geschied door Sportvisserij Nederland nadat u via de website 
 www.vispas.nl  de dubbele afdracht hebt terug gevraagd. 
 

 Junior leden       € 15.00 met incasso 
Junior leden      € 17.50  met acceptgiro 
 

4.3.5 Er jeugdleden zullen zijn die in 2016 senior lid zijn geworden en dus een hoger bedrag 
zullen aantreffen in de betalingsbrief 2016. 
 

4.3.6 Kasboek Financieel overzicht vanaf 01-10-2014 t/m 30-09-2015 met een losse 
inkomsten en uitgaven overzicht bijlage 1 
 

4.3.7 De inkomsten  van 2014 / 2015  lager  zijn dan 2013/ 2014, dit komt omdat er dit jaar 
minder leden aangroei was . 
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4.3.8 De uitgaven  2014 / 2015 hoger zijn dan 2013 / 2014 dit komt door meer uitgaven en 
nog een afdracht van 2014 aan Sportvisserij Nederland. 
 

4.3.9 Het eindsaldo van 2015 hoger is dan 2014. ( minder uitgaven dan inkomsten) 
 

4.3.10 De kascommissie (Paul van der Pol en Justin Wijngaarden) hebben kascontrole 
uitgevoerd van 01-10-2014 t/m 30-09-2015 en geen  onregelmatigheden gevonden. 
Vonden de kas overzichtelijk en hebben hun goedkeuring d.m.v. een handtekening 
bevestigd. Dank hiervoor. 
 
De VZ onderbreekt Adri op dit punt en verleent hem decharge over het afgelopen 
boekjaar!!! 
 
Paul vd Pol heeft drie jaar kascontrole gedaan en moet dus vervangen worden. 
 

4.3.11 Alle186 niet gebruikte VBL’s 2015 zijn na 01-10-2014 terug gestuurd naar  Sportvisserij 
Nederland. 
 

4.4 Begroting 2016 (bijlage 2): 
 

4.4.1 Sportvisserij Nederland stuurt betalingsbrief met de mogelijkheid van automatisch 
incasso, doe je dat dan betaal je € 29.50, doe je dat niet dan betaal je € 29.50 + € 2.50 
= € 32,- dit is een regel van hun om incasso te belonen. 
 

4.4.2 Wij betalen uiteraard voor de kosten die zij maken voor de betalingen maar dat is een 
stuk lager dan als we het zelf doen. Deze kosten zijn voor 2015 € 2854 dit is lager dan 
vorig jaar i.v.m. meer incasso’s. 
 

4.5 Vliegende Visser: 
 

4.5.1 De tokens van de leden Vliegende Visser worden per 31-12-2015 geblokkeerd, behalve 
die van Dennis Oomen en Adri zelf, ivm contacten op het vliegveld. 
Dus geen toegang meer op het vliegveld tot betaling 2016 Vispas en betaling Vliegende 
Visser binnen is 
 

4.5.2 Nieuwe vissers die toegang willen hebben op voormalige Vliegveld Valkenburg moet 
dat via e-een mail doen aan ledenadministratie@whsv.nl, Adri zal de aanvragen 
verwerken en na betaling een rondleiding geven of Dennis Oomen indien nodig en een 
lidmaatschapsbewijs van de Vliegende Visser uitgeven. 
 

4.5.3 Betalingen lidmaatschap Vliegende Visser en toegang voormalige Vliegveld Valkenburg 
2016 worden per brief verstuurd naar de leden van 2015. 
We voor Tankval westzijde (wassenaar zijde) een looprecht gekregen van de eigenaar 
van de weilanden dhr. v. Paridon, er mag gevist worden tot 1 feb  daarna na de eerste 
snee  (maaien) mei / juni, dit zal worden aangegeven via een bord van WHSV. 
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5 Behandeling Kasboek: 
Daarna werd een exemplaar van het kasboek rondgedeeld, zodat alle aanwezigen een uitleg 
kregen van de financiële situatie van de vereniging. 
Deze cijfers zijn alleen openbaar binnen de vergadering maar kunnen door middel van 
vragen aan Adri c.q. de VZ aangeleverd worden. 
Als laatste werd de begroting voor volgend jaar behandeld, ook dit zag er rooskleurig uit, we 
mogen dus trots zijn op onze Penningmeester. 
 

6 Kas commissie: 
Zoals bekend moet Paul van de Pol na 3 jaar gaan aftreden en worden vervangen, door het 
vragen tijdens de vergadering werd al gauw een kandidaat gevonden, namelijk Kees Riem. 
Kees zal de komende 3 jaar de functie van kascontroleur samen met Justin gaan uitvoeren. 
 

7 Verkiezing bestuur:  
Ook was het dit jaar de beurt aan het bestuur om na een periode van 2 jaar weer af te treden, 
dit werd dan ook gedaan, waarbij alle bestuursleden zich weer kandidaat stelde voor een 
volgende periode, behalve Johan Vreeburg, hij wil het wat rustiger aan gaan doen. 
Zijn taak en emailadres zal worden overgenomen door Bram Zwanenburg, waarbij Johan wel 
een ondersteunende rol zal gaan spelen, Johan blijft dus bestuurslid. 
Tevens blijft Johan onze webmaster, waar ook de nodige tijd in gaat zitten. 
 
Alle lof voor Johan, die dit toch 25 jaar heeft uitgevoerd, hij zal ook met de feestavond 
worden bedacht. 
 
Daarna was het pauze en werden de aanwezigen uitgenodigd voor een drankje aan de bar. 

 
8 Wedstrijdzaken: 

 
8.1 Competitie: 

We kregen van Johan een terugblik over het afgelopen seizoen, het was zeer sportief, er 
waren goede vangsten en er was een hoge opkomst gemiddelde, bij iedere wedstrijd was er 
gemiddeld van de 20 wedstrijdvissers 17 aanwezig, dat is hoog.  
Johan vertelde dat het steeds meer moeite kost om goed wedstrijdwater te vinden. Er worden 
steeds meer privé steigers aangelegd in de Ringvaart waardoor het moeilijker wordt om een 
aaneengesloten parcours te kunnen vinden waar je een wedstrijd kan uitzetten. 
Daarbij komt ook dat de relatie met omliggende bewoners niet altijd even probleemloos is. 
Van de diverse verenigingen die het visrecht hebben, zijn er 2 visrechthebbende die aan een 
andere vereniging dat nog maar 4 wedstrijden per jaar in hun water mogen vissen. 
 
Een ander, zeer verwerpelijk gedrag is het dubbel aanvragen van wedstrijden op 1 dag en op 
het laatste moment beslissen naar welk water er wordt gegaan, hiermee dupeer je een 
andere vereniging die nu niet naar het water kan wat al is besproken. 
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Bram stelt voor om iedere club een wedstrijd schema in te laten dienen bij de Federatie, 
zodat die een oogje in het zijl kunnen houden, zoals ook al in de provincie Friesland gebeurt. 
 
Over de afgelopen 10 jaar is er eigenlijk niet zoveel veranderd, over een heel jaar wordt er 
bijna net zoveel kilo vis gevangen als 10 jaar geleden. 
 

8.2 Vooruitblik 2016: 
We gaan werken voor een goed vis seizoen 2016 en daarvoor is de hulp van de aanwezigen 
nodig, eenieder krijgt een vel met 16 rode stickers  (aantal wedstrijden dat men vist) en aan 
de muur hangen 8 vellen papier met daarop de naam van een viswater. 
Je mag je sticker of allemaal op je meest favoriete water plakken, eventueel voorzien van 
geschreven commentaar, zoals daar en daar vissen maar alleen in het voorjaar ivm 
scheepvaart. 
Op het achtste vel mag je de naam opschrijven van het water waar je graag weer zou willen 
vissen. 

 
Nadat iedereen een of meer stickers had geplakt, was de uitslag: 
1. De Amstel       30 x 
2. Het Noorderbuitenspaarne (Mooie Nel) 27 x 
3. Het Noordhollands kanaal    25 x 
4. De Nauernasche Vaart     23 x 
5. Het Amstel Drecht Kanaal    19 x 
6. De Marker Vaart      18 x 
7. De Ringvaart      13 x 
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Nieuw water: 
De volgende waters werden opgeschreven als waar men wel weer naar toe zou willen gaan, 
dit waren: 
1. De Rijn bij Zwammerdam 
2. De Zijl bij Leiden 
3. Het kanaal door Voorne 
 
Er wordt besloten om bij Rijssenhout te gaan vissen in de Ringvaart!! 
 
Als er interesse is, bestaat de mogelijkheid tot een extra wedstrijd (in augustus) in de 
karpervijver bij Werkendam 
 

8.3 Pennekevolt: 
Zoals een ieder weet, stopt het LUMC met het sponsoren van de bus voor Pennekevolt, maar 
we hebben een nieuwe hoofdsponsor gevonden namelijk IYS, in Sassenheim tegenover 
Menken. 
Deze firma zal ± € 350,- sponsoren, ook de penningmeester Adri wil nog een keertje over zijn 
hart strijken en zal met € 700,- de kas spekken. 
 
Dit betekent dat bij een totaal plaatje van € 1500,- er al € 1050,- op tafel ligt. 
Bij 40 deelnemers zal het kostenplaatje voor een dagje uit met vervoer dan komen op € 12,50 
per persoon. Er geldt alleen wel een restrictie aan het sponsorgeld van Adri, namelijk de 
wedstrijd is alleen voor leden van de WHSV en introducees van het bestuur. 
Dus ben je geen lid en wil je mee, eerst lid worden met een incasso, dan pas mee vissen!!!! 
 
Er komt een aanpassing in het wedstrijd reglement voor Pennekevolt, namelijk: 
Aan het einde van de wedstrijd moet eenieder bij zijn leefnet blijven totdat er gewogen is en 
het weegpapiertje persoonlijk ondertekenen.  
Is men afwezig bij het wegen, zal de gevangen vis zonder te zijn gewogen terug gezet 
worden!! 
 
De wedstrijd op Pennekevolt is vastgezet op vrijdag 24 juni 2016. 

8.4 Digitale weegschaal; 
Hier is in het verleden al de nodige commotie over geweest, in de afgelopen periode is er 
geëxperimenteerd met een digitale weegschaal, men vond de procedure erg omslag (het 
nullen voornamelijk).(altijd zorgen voor reserve batterijen etc) 
 
Er werd een stemming gehouden voor of tegen het gebruik van de digitale weegschaal, de 
uitkomst was 9 tegen en 3 voor. 
 
De voorzitter benadrukt hierbij, dat het opnieuw indien van een verzoek tot het in gebruik 
nemen van een digitale weegschaal volgend jaar niet opnieuw aan de orde zal komen. 
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We hebben bij Willem Stoutjesdijk nog 2 nieuwe analoge weegschalen liggen, die gaan 
volgend jaar in gebruik genomen worden en aan Willem zal gevraagd worden om de 
bestaande analoge weegschalen te reinigen en weer goed leesbaar te maken. 
 
Wel wordt bekeken of het handig is om een enkele poot mee te nemen voor het wegen, dat 
is beter voor je gezondheid (je rug), tevens krijg je een rustiger beeld. 
 

8.5 GPS locatie: 
Er is aan Johan al diverse malen gevraagd of hij de GPS Coördinaten van het water wil 
vermelden, Johan adviseert de mensen om zelf het water in je eigen Tom-Tom te zetten 
onder het hoofdstuk Favorieten. 
 

8.6 Voortijdig naar het water gaan: 
Het is niet de bedoeling dat de mensen al voortijdig naar het water gaan zonder bij de loting 
aanwezig te zijn, om zodoende meer tijd te hebben om hun spullen op te tuigen. 
Als dit gaat gebeuren is er straks niemand meer bij de loting. 
 

9 Bijzondere Wedstrijden: 
Deze wedstrijden, 
Wedstrijd Kanaal door Voorne (Piet Meijvogel memorial Cup); 
Gelote koppelwedstrijd; 
BBQ wedstrijd; 
Pennekevolt België. 
zullen ook volgende jaar weer worden gevist, e.e.a. zal t.z.t worden bekend gesteld. 
 
 

10 Karperafdeling; 
10.1 Gele lijnen: 

Dennis heeft van diverse mensen te horen gekregen dat ze werden aangehouden voor het 
lopen buiten de “gele lijnen”. 
Dit is ontstaan doordat de aannemer het gebied is gaan afzetten voor de veiligheid van zijn 
mensen en spullen maar ook voor de veiligheid van de bezoekers. 
Het is daarom van essentieel belang dat men binnen de gele lijnen blijft. 
 

10.2 Bereikbaarheid: 
Het viswater is momenteel alleen te bereiken via de Noordelijke route om bij de jachthaven te 
komen, zodat daar gevist kan worden en in de Wetering achter het hek. 
Ook voor mensen die in de jachthaven gaan vissen, laat je gezicht even zien in de kleine 
kantine of botenloods, zodat ze weten dat je er bent. 
 

10.3 APV: 
Dennis geeft aan dat door de miscommunicatie met de gemeente Wassenaar, het hoofdstuk 
APV zal worden afgevoerd. De gemeente heeft sinds 1 ½ jaar een APV, maar heeft totaal 
niets overgenomen van de aanbevelingen die door Dennis zijn aangedragen. 
 

10.4 Project Spiegelkarper: 
Dennis wil gaan uitzoeken of het mogelijk is om spiegelkarpers uit te zetten binnen de 
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gemeente wassenaar, wat de kosten zijn, etc. 
Commentaar van Adri hierop: 
Vraag dit eerst bij de gemeente, anders ga je een jaar investeren in iets en zegt de gemeente 
bij de eerste vraag al nee. Dan heb je een jaar voor …………. 
 

11 Feestavond: 
Zoals al eerder is vermeld, de feestavond zal worden gehouden op zaterdag 12 december 
2015, dus houdt deze avond vrij. De Feestavond is alleen toegankelijk voor leden van de 
WHSV en genodigden van het bestuur!! 
 

12 Rondvraag: 
Als laatste onderdeel van de vergadering vroeg de VZ de aanwezigen of er nog 
bijzonderheden of opmerkingen waren: 
 

Dirk Koolmoes  - Wil graag weten hoe je je kan verbeteren tijdens de competitie. 

Hierop wordt door de wedstrijd commissie als antwoord gegeven 
     dat er 16 wedstrijden zijn, hiervan worden 10 wedstrijden   
     berekend, de 6 slechtste wedstrijden vallen dus af.  

Paul van de Pol  - G.B. 

Justin van Wijngaarden G.B. 

Piet Mielo   - G.B. 

Willem van Duijn - G.B. 

Kees Riem  - Waarom vist de A en B poule door elkaar in het vak? 

     Om tot een overall club kampioen te komen. 

Ton Hakkeling  - Wil het bestuur hartelijk bedanken voor hun inzet afgelopen jaar. 

Eus van der Ham - Is er behoeft aan een wintercompetitie? 

     Nu wordt er de knaakjes wedstrijd gevist, heeft als voordeel dat je 
     kan vissen als je vrij bent, geen verdere verplichting. 

Bram Zwanenburg - G.B. 

Johan Vreeburg - Doet een oproep aan de aanwezigen om te proberen om meer  
     wedstrijdvisser te vinden. Zitten nu op 20, maar 25 / 26 is mooier. 

Adri de Troije  - G.B. 

André Breijer  - G.B. 

Willem Stoutjesdijk - G.B. 

Dennis Oomen  - G.B. 

 
13 Afsluiting: 

Om 22:35 sloot de VZ de vergadering, bedankte de aanwezigen voor hun komst en nodigde 
iedereen uit voor een drankje aan de bar. 
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Enquête 2015  
 
Vragenlijst over de viscompetitie 2015 van WHSV. Wilt u bij het invullen telkens één keuze per vraag maken. Wij verzoeken u de 
lijst te retourneren via de e-mail wedstrijden@whsv.nl of af te geven aan Johan Vreeburg of Bram Zwanenburg. Op 19 oktober 
2015 hebben we de vergadering over de wedstrijden e n om tijdig met nieuwe voorstellen te kunnen komen,  verzoeken wij 
u dit formulier 
 

Vraag  Score  

Wat vindt u van de competitie in 2015 voor wat 
betreft de algehele kwaliteit van:  

13 goed  
 
O gemiddeld  
 
O slecht  

Opmerking over de algehele kwaliteit van de competi tie:  
 
-alles is goed geregeld  
-het is weer omgevlogen, het was weer erg gezellig na afloop 
-top. Betere organisatoren kunnen we ons niet wensen 
-net als vorige jaren super georganiseerd 
-goed 
 
Bijzondere wedstrijden (alleen invullen als je hebt  deelgenome n)  
 
 
Kanaal door Voorne (individuele wedstrijden)  12 goed O gemiddeld O slecht  

NH-kanaal bij Jisp (BBQ wedstrijd) 12 goed O gemiddeld O slecht  

NH-Kanaal bij Akersloot (gelote koppelwedstrijd)  13 goed O gemiddeld O slecht  

Opmerking over de gekozen  viswateren   
Goed te bevissen voor de vaste hengel en de feeder 
NH-kanaal goed  viswater. Genoeg ruimte voor 
visspullen en bbq 
 

Op de ALV kiezen we op onze eigen manier de wateren voor de competitie. Je hoeft hier daarom niets in 
te vullen. Wil je dus invloed op de keuze van de wa teren, kom dan naar de ALV. 
 
Vind u de BBQ -wedstrijd het herhalen waard?  
 
 

12 Ja 
 
O Nee 
 

De BBQ wedstrijd is gevist  op het NH - kanaal. 
Moeten we dat in 2016 opnieuw doen?  

13 Ja 
 
O Nee 
 
Opmerking 

Moeten we in 2016 opnieuw een wedstrijd 
organiseren in de vijvers van Pennekenvolt?  

13 Ja 
 
O Nee 
 
Alternatief: 
Dagje Werkendam zou ook leuk zijn, helemaal nu er 
meerdere vijvers zijn 
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Bent u bereid een eigen bijdrage te betalen voor de  
kosten van het vissen in Pennekenvolt en zo ja, wat 
is het maximale bedrag?  

11 Ja 
 
O Nee 
 
Max.bedrag  
1 x€15, ga met eigen auto 
1 x € 20 
8 x € 25 
1 x € 30 
1 x € 50 
1 x €100 
 
Kan de club niet de helft doen en de vissers die 
meegaan de andere helft? 
 
Eigen bijdrage ligt er aan hoe hoog dat is 
 
 

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

 
- Wegen met digitale weegschalen + driepoot 

 
- GPS/adres locaties toevoegen bij de 

jaarlijkse lijst van wateren zou handig zijn. 
-  
- Ik heb mezelf betrapt op de vaste stok niet te 

gebruiken waar het wel goed zou kunnen 
werken, dit komt vooral doordat de 
voorbereidingstijd te kort is als je zowel 
met de vaste stok als feeder vist.  

-  
- Als je dit op sommige wateren van plan bent 

zou het handig zijn om voor de loting uit al 
naar het water te mogen gaan, ik neem 
aan dat dit geen probleem is? 

 
Overig e opmerkingen  
 
Gezellig Johan, Bram en natuurlijk Dirk Tarley. Bedankt jongens: biertje 
 
Bedankt voor alle moeite die gedaan is om het weer een goed competitie jaar te maken 
 
 

 
 


