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Concept Notulen 1.0 

Algemene ledenvergadering  

Sportvisserij Fryslân 

dd 10 mei 2016 

Hotel Heidehof, Heerenveen 
 
 

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

Bart van Someren, Henk Postema en  Obe Veldman  

Aanwezige genodigden; de ereleden Ben van den Berg & Sieger Venema, Marcel Holterhöff & 

Herman Dirks (HSF Groningen-Drenthe), Willem Bakker (Sportvisserij Oost Nederland) Joop Bongers 

& Peter Paul Blommers (Sportvisserij Nederland) , dhr Spijkstra & dhr Visser (Friese Bond 

Binnenvisserij).  

Mkg afwezig: portefeuillehouders Gooitzen Hager & Rindert Procee,  de HSVn Opsterland, Joure en  

de Reafin, Appelscha.  

Zkg afwezig; zes HSVn. 

 

1. Opening   

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

ereleden, genodigden en mevr. Marian Jager- Wöltgens, DB lid van Wetterskip Fryslân die de 

presentatie verzorgt.  

Vervolgens vraagt hij aandacht voor degene die ons zijn ontvallen en verzoekt tot enkele momenten 

stilte.  

Hierna vervolgt hij zijn openingswoord en verwijst de voorzitter o.a. naar: de enigszins stagnerende 

ledengroei, de ‘vergrijzing’ van de leden en vrijwilligers, de achteruitgang van de vangsten en de 

daaraan verbonden afname van deelname aan wedstrijden en de voortdurende problematiek 

rondom het Lauwersmeer.  

Daarnaast roemt hij de uitzet van de zeeforel in het Lauwersmeer en adviseert hij om met name in 

de gemeentelijke politiek de sportvisserij belangen te agenderen. 

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 de agendapunten 8 Bestuursvoorstel 

& 9 Vergunningsvoorwaarden in volgorde worden omgeruild. 

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  

 Calamiteitenteam; stand van zaken; is in oprichting, cursus wordt gepland en er zijn ca 15 

aanmeldingen 
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 Harmonisatie VISpas, vorig jaar besproken op ALV; Dhr Huizenga (vz Voorwaarts) wordt 

voorzitter van de Arbitragecommissie. 

 Wijbe Vrind is benoemd tot Lid van Verdienste zowel bij de HSV de Snoek als Sv Fryslân. 

 Himmeldei; het Bestuur en Vrijwilligers van Sv Fryslân zullen op vrijdag 27 mei het gebied 

rondom de Zestien Roeden ‘himmelje’. Ook de aanwezige HSVn worden uitgenodigd. 

 HSV ’t Snoerke doet dit jaar ook mee aan Fisk&Wetter; wederom 18 HSVn. 

 Tijdens het afgelopen NOK is Menno Hoogsteen (HSV de Rietvoorn, Ktl) kampioen geworden. In 

het meer dan 10 jarige bestaan van het NOK is hij de eerste Fries sportvisser die dit heeft 

bereikt. 

 Het team van HSV de Oanslach heeft het FK Teams gewonnen.  

 Het zeeforelproject Lauwersmeer heeft geen subsidie ontvangen van het Waddenfonds. De 

werkgroep gaat op zoek naar alternatieve geldstromen.  

 Er zijn vooraf geen Ingekomen stukken namens de leden ontvangen. 

 

4. Notulen ALV 12 mei 2015  

De vergadering keurt de opgestelde notulen ongewijzigd goed. 

 

5. Financiële zaken   

De financiële stukken (de jaarrekening 2015 en begroting 2016/17) zijn opgenomen in de stukken en  

de penningmeester legt deze ter goedkeuring voor aan de vergadering.  

 Er komen geen vragen uit de vergadering derhalve worden de stukken goedgekeurd. 

 

6.        Portefeuillezaken/ Jaarverslag 2015 

Het Jaarverslag 2015 is vooraf beschikbaar gesteld via de website en wordt nu aan de vergadering ter 

goedkeuring voorgelegd.  

Er zijn geen op – en of aanmerkingen, derhalve wordt het Jaarverslag 2015 ongewijzigd goedgekeurd. 

 

7. Presentatie Mevr Marian Jager, Dagelijks Bestuurslid Wetterskip Fryslân     

Mevr. Marian Jager en dhr. Roelof Veeninge verzorgen een presentatie over met name enkele 

opvallende punten uit het Monitoringsrapport Visstand Friese Boezem 2015. Daarnaast komen 

onderwerpen aan de orde zoals het veranderende visbestand, helder en/of schoon en/of natuurlijk 

water, de KRW en de vrees voor wildgroei van waterplanten zoals in de randmeren 

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

zeer gewaardeerd door de aanwezigen.   

 

PAUZE  

 

8. (9) Bestuursvoorstellen  

 

- Beleidsplan Sportvisserij Fryslân 2016-2020 

Harrie Holtman geeft een toelichting op het nieuwe Beleidsplan 2016-2020 Sportvisserij Fryslân.  

Alle aanwezigen stemmen hiermee in. 
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- Jaarplan 2016 

Vervolgens geeft Harrie Holtman een toelichting op het Jaarplan 2016 Sportvisserij Fryslân.  

Alle aanwezigen stemmen hiermee in. 

 

- Bijvangsten regeling 2016/2017 

Hierbij neemt Obe Veldman, Portefeuillehouder VBC, het woord.  

Hij begint daarbij met een overzicht van de huidige stand van zaken en verwijst naar het 

Monitoringsrapport 2015. Vervolgens presenteert hij de Bijvangstenregeling 2016/2017 en stelt 

namens het bestuur van Sportvisserij Fryslân voor de bijvangstenregeling, met een aantal 

aanpassingen te continueren, en legt deze als volgt voor aan de leden: 

 De bijvangstenregeling is alleen van toepassing op de fuikenvisserij, 

 Nul vangsten weer gaan registreren 

 Het vissen met dobbers (uitzetten en ophalen) moet uiterlijk 12 uur ’s middags van de dag 

dat ze gezet gaan gemeld worden aan de BOA 

 Quotum vaststellen op 0,71 kg/ha (10.000 kg), 

 Aanpassingen van het registratiesysteem: 

-  Visser moet een terugmelding krijgen van stand omtrent quotum na elke registratie, 

-  Automatische koppeling tussen lengteklassen en gewicht, 

 Gemiddeld 7 controles per beroepsvisser evenwichtig over de provincie verdeeld, 

 Concrete afspraken maken inzake de bedrijfsvoering per beroepsvisser, om zo te zorgen voor 

transparantie en de controles beter te kunnen uitvoeren. Voorafgaande aan het nieuwe 

seizoen zullen de deelnemende vissers een tijdbestek van twee uren op moeten geven (vaste 

bandbreedte van 2 uren), waar tussen ze aanlanden. Wellicht ten overvloede wordt 

opgemerkt dat dit uitgangspunt ook reeds in de oorspronkelijke regeling is opgenomen. 

 Als er een aanvullende voorwaarde wordt aangenomen in de ALV voor de onttrekking van 

snoekbaars door sportvissers, zal deze ook doorgevoerd worden op de bijvangstenregeling. 

Door vragen uit de zaal vindt er een inhoudelijke en goede discussie plaats.  

Ter afronding gaat de vergadering akkoord met de continuering van de Bijvangstenregeling en de 

voorgestelde wijzigingen met de volgende stemverhouding: Voor 127 (15 hsvn) / Tegen 92 (8 hsvn). 

 

9. (8) Voorstel vergunningsvoorwaarden  

Er is door HSV Leeuwarden, ondersteund door HSV Kleine Dobber, HSV De Vriendschap, 
HSV De Tjonger , HSV De Deinende Dobber, HSV Lemmer en HSV De Rietvoorn, Kootstertille, het 
verzoek gedaan om aan de ledenvergadering het volgende voor te leggen:  

 Er moet een meeneemverbod komen voor snoekbaars groter dan 70 cm. 

 Er moet een meeneemverbod voor snoekbaars komen in de maand maart. 
 

Op basis van dit verzoek stelt het bestuur van Sv Fryslân het volgende voor: 

 Alleen de vergunningsvoorwaarde over te nemen voor het lengteslot (snoekbaars groter dan 
70cm terugzetten) en deze vergunningsvoorwaarde in laten gaan per 01-01-18, wegens de 
potentie de voorwaarde landelijk te kunnen invoeren. 
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Dhr Harold Wildeboer, HSV Leeuwarden, krijgt de gelegenheid het verzoek van HSV Leeuwarden toe 
te lichten en stelt met name de in het voorliggende voorstel genoemde ingangsdatum (01-01-2018) 
ter discussie.  Op deze toelichting volgt een geanimeerde discussie waarbij meerdere HSVn hun 
mening ventileren. Tevens neemt nogmaals Obe Veldman, Portefeuillehouder VBC, het woord en 
vraagt met nadruk om toch als ingangsdatum 1-1-2018 te kiezen. 
 
Nadat velen hun inbreng hebben gehad volgt er een punt van orde waarna de voorzitter het 
volgende (voorstel HSV Leeuwarden) ter stemming brengt: 

1. Er moet per 1-1-2017 een meeneemverbod komen voor snoekbaars groter dan 70 cm. 
2. Er moet per 1-1-2017 een meeneemverbod voor snoekbaars komen in de maand maart. 

 
Daarbij wordt gesteld dat indien voorstel 1 & 2 worden aangenomen het oorspronkelijke voorstel 
van Sv Fryslân niet meer in stemming wordt gebracht.  
 
Na een schriftelijke stemronde geldt de volgende uitkomst: 

1. Voor 185 ( 19 hsvn) Tegen 37 ( 4 hsvn) ; derhalve is voorstel 1 aangenomen. 
2. Voor 174 ( 18 hsvn) Tegen 48 (5 hsvn) ; derhalve is voorstel 2 aangenomen.  

 

 

10. Bestuurszaken   

 Conform de statuten zijn de heren Klaas Spoelstra (penningmeester) en Obe Veldman (VBC) 

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

in. 

 Conform de statuten is de heer Henk Postema (Jeugd) aftredend.  Hij stelt zich niet herkiesbaar. 

Namens allen wordt hij kort toegesproken door de voorzitter en bedankt voor zijn inzet en inbreng.   

Zijn plaats als portefeuillehouder Jeugd wordt voortaan ingenomen door bestuurslid Bart van 

Someren. 

 Voorzitter Sake van der Meer heeft aangegeven tussentijds te willen aftreden.  

Voor zijn jarenlange inzet en positieve bijdrage aan de hengelsport wil het bestuur van Sportvisserij 

Fryslân hem graag voordragen als erelid. Dit wordt door de vergadering onder luid applaus 

gehonoreerd. Derhalve ontvangt hij uit handen van Harrie Holtman de erelidspeld. 

 Als nieuwe voorzitter wordt Harrie Holtman voorgedragen.   

Dit wordt door de vergadering onder applaus bekrachtigd. 

 Voor de vacature van secretaris, ontstaan doordat Harrie Holtman nu de functie van voorzitter 

vervult, draagt het bestuur de heer Rindert Procee voor om de functie van secretaris tijdelijk over te 

nemen. 

Deze voordracht wordt eveneens onder applaus overgenomen. 

11. Rondvraag 

HSV Heerenveen beklaagt zich over het feit dat in geval van calamiteiten er geen gehoor wordt 

gevonden bij verschillende instanties. 

- Zodra het Calamiteiten Team van Sv Fryslân operationeel is (streven is eind 2016) zal de procedure 

bekend worden gemaakt en moet dit probleem tot het verleden behoren. 

 

12. Sluiting 

Onder dankzegging en na een ‘wol thus’ sluit de voorzitter de vergadering om ca 22.45 uur. 

 

 


