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Notulen ALV 18 maart 2017 
 
Aanwezig waren 27 geregistreerde leden. 
Plaats; Buurthuis ‘De Brink” Lelystad. 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20:07 uur en heet iedereen welkom. 
 
Opening 
De voorzitter neemt stelling tegen de geruchten die het afgelopen jaar de ronde deden. 
Er is geen sprake van het samengaan van de HVLD met een andere 
hengelsportvereniging en ook zijn er geen concrete plannen voor een clubhuis. Het 
bestuur geeft de hoogste prioriteit aan het schoonkrijgen en bevisbaar maken van de 
wateren in Lelystad. Dat is ook de reden dat de mogelijkheden voor onderzoek naar 
een clubhuis bij Tom’s Creek op een laag pitje zijn gezet. Wel is er een verzoek tot 
samenwerking gedaan door 4Fusion. Een stichting die zich inzet voor autistische 
kinderen en kinderen met bijv. ADHD. De samenwerking bestaat uit het plaatsen van 
een container op het terrein van 4Fusion om onze spullen te kunnen opslaan en de 
ontwikkeling van het in beheer krijgen van de Woldplas (nabij het voormalige 
pannenkoekenhuis Dubbelop) De doelstelling is om door samen te werken een plan 
van aanpak te kunnen presenteren aan de gemeente en daardoor het beheer over te 
kunnen nemen. Als de leden akkoord gaan dan kunnen er bijvoorbeeld offertes 
aangevraagd worden inzake het baggeren en plantvrij maken van de Woldplas.  
 
Vaststellen van de agenda. 
 
Er zijn geen op- en of aanmerkingen zodat de agenda is vastgesteld. 
 
Mededelingen 
 
De voorzitter heeft een verzoek aan de leden om de uitnodiging van de ALV voortaan 
per mail en social media te mogen versturen. Hert wordt al gedaan maar voor de vorm 
moeten wij toestemming vragen. De ALV gaat akkoord. 
Het volgende punt is het accorderen van het plan om de Woldplas bevisbaar te maken. 
Dhr. Rademaker reageert daarop en stelt dat dit geen taak is van onze vereniging maar 
die van de gemeente Lelystad. De voorzitter geeft aan dat de gemeente een bedrag 
heeft geïnvesteerd voor dit onderhoud en de uitvoering ondergebracht heeft bij het 
Waterschap. Overigens is dat geld niet weg als wij het gaan doen. Het geld wat 
daarmee gemoeid wordt kan de gemeente dan ergens anders gebruiken, bijv. het 
Gelders Diep. Wij kunnen als vereniging daar een voorstel voor doen. Dit is overigens 
maar een proef om te kijken wat het ons op jaarbasis gaat kosten en of dat in de 
toekomst haalbaar blijft. Uiteraard wordt eerst onderzoek gedaan naar de haalbaarheid 
en wat het gaat kosten. Als dit een aanzienlijk bedrag is dan wordt, conform het 
huishoudelijk reglement, Art. 20, bij een uitgave van meer dan € 7500,00, eerst een 
bijzondere ALV  uitgeroepen, om toestemming te vragen voor deze uitgave. 
Er wordt eerst een plan van aanpak gemaakt en aan de gemeente voorgelegd.  
De vergadering is verdeeld over de haalbaarheid en de medewerking van de 
gemeente. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 2016 
 
Er zijn geen op- en of aanmerkingen op de notulen van de ALV 18 maart 2017. 
De voorzitter dankt de steller en hiermee zijn de notulen vastgesteld. 
 
Jaarverslag van de secretaris en de commissies. 
 
De voorzitter vraagt of iedereen de verslagen heeft gelezen. De aanwezigen hebben 
geen opmerkingen omtrent de verslagen zodat de verslagen zijn aangenomen.  
 
Financieel jaarverslag van de penningmeester. 
 
De penningmeester geeft tekst en uitleg over het financieel verslag. Ook nu ontstaat er 
weer een discussie omtrent het uitgeven van Hengelnieuws. Er worden een aantal 
vergelijkingen gegeven maar het komt erop neer dat het duurder is dan de optie 
waarvoor de leden in 2016 zelf hebben gekozen.  Het Hengelnieuws blijft in de 
beperkte oplage gehandhaafd.  Er komen verder geen op- en of aanmerkingen uit de 
zaal zodat ook dit verslag is aangenomen.  
 
Begroting 2017 
Landelijk gezien heeft de HVLD nog een bescheiden groei gehad. Overal worden 
lagere leden aantallen gemeld. Daarom wordt er voor het komende jaar dan ook niet 
van uitgegaan dat de groei zal doorzetten. In de begroting is nu rekening gehouden 
met onderhoud van de wateren in Lelystad. Er is ook weer een reservering gedaan 
voor de organisatie van de Polderkampioenschappen 2017, die door ons worden 
georganiseerd. 
Vanuit de zaal wordt de penningmeester gevraagd waarom het bedrag van de 
wedstrijdcommissie is verdubbeld. De penningmeester antwoord daarop dat nu de 
inkomsten en uitgaven zijn gekoppeld. Verder zijn in de begroting opgenomen de 
vrijwilligersdag bij Tom’s Creek en de Polderkampioenschappen. De laatste wordt dit 
jaar weer door de HVLD georganiseerd.  
 
Vaststellen contributie 2018 
De penningmeester geeft aan dat dit onderwerp elk jaar op de uitnodiging zal 
verschijnen. Statutair is dat een verplichting. 
SMWN zal vanaf volgend jaar de bijdrage gaan verhogen desondanks ziet de 
penningmeester geen reden om de contributie te gaan verhogen.  
De ALV gaat akkoord. 
 
Verslag kascommissie 
René Veenendaal leest het verslag voor mede namens dhr. H. Kwakkel. De financiële 
administratie is op verzoek van de penningmeester 2 keer gecontroleerd. 1 periodieke 
controle en vlak voor de ALV op 8 februari 2017 de grote kascontrole. Tijdens de 
periodieke controle zijn er een aantal aanbevelingen gedaan die bij de eindcontrole 
waren uitgevoerd. De administratie vertoonde geen hiaten. 
De kascommissie stelt de vergadering dan ook voor om de penningmeester over het 
jaar 2016 decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord en bekrachtigt dat met 
een ferm applaus.  
Er komt een vraag waarom de terugbetaling door dhr. Vos niet is begroot. 
De penningmeester legt uit waarom niet. De vordering door een incassobureau wordt 
gedeeld met andere schuldeisers. Daarom fluctueert de uitbetaling en is niet te 
begroten wat we binnen krijgen. De vordering uit de strafzaak laat op zich wachten. Het 
vonnis moet eerst zijn betekent. Dat wil zeggen Vos moet schriftelijk uitspraak in 
ontvangst nemen en voor ontvangst tekenen. Daarna heeft hij 6 weken de tijd om in 
beroep te gaan. Pas daarna zal uitvoering gegeven worden aan het vonnis. 
De secretaris geeft aan dat hij inmiddels op een lijst staat voor aanhouding. Of hij 
inmiddels onder dwang het vonnis in ontvangst heeft genomen is nog niet bekend. De 
secretaris geeft aan dat wanneer hij binnen die 6 weken in beroep gaat, het zeker 2 tot 
3 jaar zal duren voor er een vonnis van het hoogste rechtscollege bekend zal zijn. 
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Verkiezing kascommissie. 
Volgens het HR kan de commissie 3 jaar aan blijven. Elk jaar treedt er een derde af en 
schuift de bezetting op. 
De vergadering gaat over tot de verkiezing van de kascommissie. Gekozen worden; 
R. Veenendaal 
H Kwakkel 
A Rademaker treedt af. 
 
Bestuursverkiezing. 
 
Aftredend en herkiesbaar volgens rooster zijn Leen Andeweg en Henny de Wilde. 
Beiden worden unaniem herkozen. 
Marcel Merk heeft het bestuur inmiddels verlaten. Er wordt iemand gezocht die voor de 
karpercommissie als aanspreekpunt wil fungeren. 
Paula Petiet heeft zich verkiesbaar gesteld als algemeen bestuurslid. Zij zal o.a. de 
functie van 2e secretaris op zich nemen en ook met jeugdzaken zich gaan 
bezighouden. De vergadering gaat unaniem akkoord. 
 
Pauze  
 
 
Rondvraag 
Jeroen de Vries meldt zich aan om als aanspreekpunt op te treden voor de 
karpervissers. Hij treedt op eigen verzoek niet toe tot het bestuur.  
Andre Rademakers vraagt of het mogelijk is om op de vijvers van Tom’s Creek 
wedstrijden te organiseren. Andere verenigingen doen dat ook. 
Het bestuur geeft aan dat dit een goed idee is. Dus kom met aanvragen en er zal 
nagegaan worden wat daar de kosten van zijn en of dat is te verwezenlijken. 
Graag inbreng vanuit de leden. Het bestuur zal dan deze activiteit faciliteren.  
Daar zal ook ruchtbaarheid aan gegeven worden op de site en facebook. 
Op verzoek geeft Reint Hille uitleg over het idee wat is ontstaan om een karper kamp te 
organiseren aan de Zuigerplas. De bedoeling is om met een kind met ouder onder 
toezicht van de jeugdcommissie een nachtje te laten karpervissen. Er moeten ook een 
aantal ervaren karpervissers medewerking worden gevraagd om voor deskundige 
begeleiding te zorgen. 
Andre Rademaker vraagt wat er van zijn idee terecht is gekomen voor een 
accommodatie, welk hij vorig jaar heeft geopperd. Het bestuurt legt uit dat die plannen 
even zijn geparkeerd omdat de eerste prioriteit is het bevisbaar houden van enkele 
wateren in Lelystad. O.a. het wedstrijdparcours. Het is nog niet te overzien wat voor 
prijskaartje dit gaat opleveren. Hoewel we uit de schulden zijn hebben we nog niet veel 
reserve om echte plannen te gaan maken, vandaar dat het plan zeker nog leeft maar 
dat we het geld nu ergens anders voor nodig hebben. 
 
Prijsuitreiking van de diverse competities. 
 
Wintercompetitie 2015-2016 

 
1. Ab Schierbeek 
2. Andre Rademaker 
3. Cobus van de Rijst 
4. Evert Spaan 
5. Foeke Speerstra 

 
Nachtcompetitie 2016  
  

1. Eddie Straub 
2. Rene Veenendaal 
3. Dirk Ekkelenkamp 
4. Nick Maas 
5. Henk Kwakkel   
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Zomercompetitie 2016 
 

1. Jan Spaan 
2. Foeke Speerstra 
3. Ab Schierbeek 
4. Leo van der Hulst 
5. Jeltje Kruize 
6. Evert Spaan 
7. Rene Veenendaal  

 
Eindklassement 65+ 
 

1. Foeke Speerstra 
2. Freek Steenbergen 
3. Leo van der Hulst 
4. R. Verheijen 
5. Jan Speen 
6. Dries Voogt 
7. Gerard Lokken 
8. Jeltje Kruize 
9. Coen de Jager 

 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21:45 uur de vergadering en wordt 
overgegaan tot de traditionele bingo. 
 
 
 
Getekend 
 
 
 
Lelystad,     Lelystad,  
L. Andeweg voorzitter   G.F.Gilissen, secretaris 


