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Concept Notulen 1.0 

Algemene ledenvergadering  

Sportvisserij Fryslân 

dd 12mei 2015 

Hotel Heidehof, Heerenveen 
 
 
 

Aanwezig namens het Bestuur: Sake van der Meer, Klaas Spoelstra, Harrie Holtman,  Sieds Leijstra, 

Bart van Someren, Henk Postema, Gooitzen Hager, Obe Veldman en Rindert Procee 

Aanwezig genodigden; dhr Spijkstra en dhr Visser (Friese Bond Binnenvisserij), Marcel Holterhöff 

(HSF Groningen-Drenthe), dhrn Menno Knip, Jan vd Bovenkamp en Fred Bloot (Sportvisserij 

Nederland) en de ereleden: Ben van den Berg en Sieger Venema 

Mkg afwezig: Sportvisserij Oost Nederland en de HSVn: Surhuisterveen, Utingeradeel, WSVC Workum 

en Ons Genoegen Makkum. 

 

1. Opening   

De voorzitter, Sake van der Meer, opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom de heer 

Fred Bloot die de presentatie verzorgt.  

Vervolgens vraagt hij allereerst aandacht voor de gene die ons zijn ontvallen, in het bijzonder het 

erelid dhr Bertus Sietzema.  

Na een korte stilte vervolgt hij zijn openingswoord en verwijst de voorzitter naar de ledengroei, 

evenals vorig jaar, van Sportvisserij Fryslân, de completering van het bestuur met de heren Obe 

Veldman en Bart van Someren, de opening van de Zestien Roeden, de trailerhelling in het van 

Panhuijskanaal, het verschijnen van de Fisk Atlas Fryslân, de vele controles die hebben 

plaatsgevonden, de problematiek rondom en op het Lauwersmeer en refereert hij aan het komende 

Beleidsplan. Ter afronding complimenteert hij alle vrijwilligers in de organisatie en bedankt hen voor 

hun voortreffelijke inzet. Tot slot wenst hij eenieder een goede en vruchtbare vergadering. 

 

2. Vaststelling agenda  

De Agenda wordt definitief vastgesteld met de vermelding dat agendapunt 7B, presentatie 

‘verenigings ondersteuning’, komt te vervallen. 

Punt van orde: Dringend verzoek tot gebruikmaken van de microfoon. Indien dit niet gebeurd dan is 

er geen garantie tot notulering. 

 

3. Mededelingen /ingekomen stukken  

 Tijdens het afgelopen FK Individueel is Geert Jakobs (HSV de Rietvoorn, Ktl) Fries kampioen  

geworden. 

 Evenementenvergunning: het afgelopen jaar zijn de aantallen en bevindingen bijgehouden. Op 

grond hiervan en de tevredenheid over ‘het product’ is er geen aanleiding om tot een herziening 

te komen van de procedure. 
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 Het zeeforelproject Lauwersmeer heeft geen subsidie ontvangen van het Waddenfonds. De 

werkgroep gaat op zoek naar alternatieve geldstromen.  

 Onze website heeft een grondige ‘make over’ gehad en de lay out is nu conform alle websites 

van Sportvisserij Nederland en andere federaties en specialistengroepen (KSN, SNB, ...) 

 De url sportvisserij.frl is vastgelegd en zal in gebruik worden genomen als adres van onze 

website. 

 Er zijn vooraf geen Ingekomen stukken namens de leden ontvangen. 

 

4. Notulen ALV 20 mei 2014  

De vergadering keurt de opgestelde notulen ongewijzigd goed. 

 

5. Financiële zaken   

De financiële stukken (de jaarrekening 2014 en begroting 2015/16) zijn opgenomen in de stukken en 

worden gepresenteerd door de penningmeester en ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering. 

Tevens verduidelijkt de penningmeester de financiering van met name de portefeuille Controle & 

Handhaving en blikt hij vooruit op de financiering in de toekomst. Dit is een punt van aandacht en zal 

op moeten worden ingespeeld. Een punt van overweging kan zijn een mogelijk contributieverhoging 

voor het jaar 2017 (mogelijk voorstel op de ALV 2016 + € 1,-). 

 Er komen enkele vragen uit de vergadering o.a. over de financiën van de controles en de 

mogelijke consequenties. 

 Na behandeling van deze vragen en  opmerkingen uit de vergadering worden de stukken 

goedgekeurd. 

 

6.        Jaarverslag 2014  

Jaarverslag is vooraf toegezonden of te downloaden via de website en wordt nu aan de vergadering 

ter goedkeuring voorgelegd.  

Er zijn geen op – en of aanmerkingen, derhalve wordt het Jaarverslag ongewijzigd goedgekeurd. 

 

7. Presentatie Fred Bloot, Sportvisserij Nederland    

De heer Fred Bloot verzorgt een presentatie over met name de lobby werkzaamheden van 

Sportvisserij Nederland in politiek Den Haag en binnen andere publieke organen, ook internationaal.  

De presentatie, de toelichting en de beantwoording van de vragen vanuit de vergadering worden 

zeer gewaardeerd door de aanwezigen.   

 

 

 

PAUZE  

 

 

8. Portefeuille zaken   

De aanwezige portefeuillehouders geven een presentatie over de stand van zaken en de 

voorgenomen plannen binnen hun commissies en werkveld. 

Vanuit de vergadering worden enkele aanvullende suggesties gegeven en een aantal  vragen gesteld.  

Alle portefeuillehouders krijgen groen licht om het voorgenomen beleid ten uitvoer te brengen. 
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9. Bestuursvoorstellen  

- Bijvangsten regeling  

Hierbij neemt Obe Veldman, vertegenwoordiger namens Sv Frl in de VBC, het woord.  

Hij begint daarbij met een overzicht van de huidige stand van zaken en presenteert vervolgens de 

Bijvangstenregeling 2015/2016. Deze is identiek aan het voorafgaande jaar. Wel vraagt Obe aandacht 

voor de komende monitoring in het najaar 2015 door het Wetterskip. Mocht er een afname van de 

snoekbaarstand worden geconstateerd, dan moet nader bekeken worden of de Bijvangstenregeling 

hier ook invloed op heeft en derhalve voor het seizoen 16/17 heroverwogen moet worden. 

Vanuit de vergadering wordt instemmend gereageerd op de toelichting van Obe Veldman. 

Door vragen uit de zaal vindt er een discussie plaats over met name de dobbervisserij door de 

beroepsvisserij. 

Ter afronding gaat de vergadering unaniem akkoord met de continuering van de Bijvangstenregeling. 

 

- Harmonisatie verkoop VBL/VISpas  

Door de ALV 2014 is er een voorstel gedaan om een Werkgroep de problematiek rondom de verkoop 

van de VBL/VISpas nader te laten onderzoeken. Harrie Holtman presenteert de procedure, de 

uitkomsten en het advies vanuit deze Werkgroep. Het advies is gedeeltelijk overgenomen door het 

bestuur en verwerkt tot een voorstel van het bestuur van Sportvisserij Fryslân. Dit wordt nu 

voorgelegd aan de vergadering. 

Het voorstel wordt unaniem overgenomen door de vergadering. 

 

- Beleidsplan Sportvisserij Fryslân 2016-2020 

Harrie Holtman geeft een toelichting op de procedure en het stappenplan om te komen tot het 

nieuwe Beleidsplan 2016-2020 Sportvisserij Fryslân.  

Alle aanwezigen stemmen hiermee in. 

 

10. Bestuurzaken   

 Conform de statuten zijn de heren Sake van der Meer (voorzitter) en Gooitzen Hager (Wedstrijden) 

aftredend.  Zij hebben aangegeven herkiesbaar te zijn.  Onder applaus stemt de vergadering hiermee 

in. 

 Voor de vacature van VBC zaken, ontstaan doordat Harrie Holtman sedert 2014 de functie van 

secretaris vervult, draagt het bestuur de heer Obe Veldman voor.   

- Deze voordracht wordt onder applaus overgenomen. 

 Als Algemeen Bestuurslid wordt de heer Bart van Someren voorgedragen. 

- Deze voordracht wordt onder applaus overgenomen. 
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11. Rondvraag  

Er zijn op voorhand een tweetal punten aangedragen door HSV de Baars Sneek en HSV de Deinende 

Dobber die ondertussen naar volle tevredenheid zijn afgehandeld. 

 

Namens HSV Leeuwarden, krijgt Harold Wildeboer de gelegenheid van de voorzitter om kort verslag 

te geven van een discussie die gevoerd is tijdens de ALV van HSV Leeuwarden over de ‘snoekbaars 

problematiek’. Het behelst een drietal voorstellen: 

1. Het instellen van een ‘slotmaat’ van 70 cm voor snoekbaars. Dit houdt in dat een snoekbaars 

groter dan 70 cm teruggezet dient te worden. 

2. Een terugzet verplichting van snoekbaars in de maand Maart. 

3. De meeneembeperking te verlagen van 2 snoekbaarzen naar 1 snoekbaars. 

 

De ALV van HSV Leeuwarden heeft, na een uitvoerige discussie, ingestemd met punt 1 & 2 en heeft 

punt 3 afgewezen. 

HSV Leeuwarden brengt het nu ter sprake zodat ook bij andere HSVn deze discussie gevoerd kan 

worden en wellicht ter sprake kan komen op de Sv Fryslân ALV van 2016.  

Ook voorzitter Sake vd Meer geeft aan de discussie te zullen voeren binnen Sv Fryslan, maar tekent 

daarbij aan dat Sv Fryslan zich op voorhand bij voorkeur zal aansluiten bij de landelijke regelgeving.  

Daarnaast wacht Sv Fryslan verdere initiatieven af. 

 

Sluiting 

Onder dankzegging en na een ‘wol thus’ sluit de voorzitter de vergadering om ca 22.30 uur. 

 

 
 
 


