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Concept Notulen 

Algemene Ledenvergadering 

Sportvisserij Fryslân 

d.d. 8 mei 2018 

Hotel Heidehof, Heerenveen 

 
Aanwezig namens het bestuur: Harrie Holtman, Jan Grijpstra, Klaas Spoelstra, Sjors 

Hempenius, Gooitzen Hager, Rindert Procee, Sybrand de Vries, Sijbren van der Heide en Obe 

Veldman.  

Aanwezige genodigden: Joop Bongers (Sportvisserij Nederland), Aaltje Stellema, Jappie 

Spijkstra (Friese Bond van Binnenvissers), Jan Telleman (Sportvisserij Oost Nederland) , 

Wiegert Dulfer (Sportvisserij Nederland), Hans van der Werf (Friese Milieu Federatie), Ed 

Piek (Sportvisserij Oost Nederland) 

 

Mkg afwezig: HSV De Makreel, HSV De Reafin, HSV Ons Genoegen Oosterwolde, KSN Fryslân. 

Zkg afwezig: 3 HSV’en 

 

1. Opening 

De voorzitter, Harrie Holtman, opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom onze 

genodigden en Joop Bongers van Sportvisserij Nederland en Hans van der Werf van de Friese 

Milieu Federatie die beiden een presentatie verzorgen.  

Vervolgens vraagt de voorzitter aandacht voor degenen die ons zijn ontvallen en verzoekt 

tot enkele momenten stilte.  

Hierna vervolgt hij zijn openingswoord en wordt de jeugdraad door middel van een klein 

interview voorgesteld aan de hengelsportverenigingen. Er volgt een korte promotievideo 

van de jeugdevenementen die de jeugdraad dit jaar zal verzorgen.  

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt definitief vastgesteld door middel van een applaus vanuit de leden.  

 

Aandachtpunt: verzoek tot gebruikmaken microfoon.  

 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

 ALV Sportvisserij Nederland 9 juni 

 Fisk & Wetter 

 Koppelkansen IJsselmeer 

 11-StedenSportvisTocht – VIS TV 

 9 Nieuwe Viscoaches 

 AVG Privacy wet 

 



Notulen ALV 8 mei 2018   2 

 

4. Notulen ALV 9 mei 2017 

De vergadering keurt de opgestelde notulen goed.   

 

5. Financiële zaken 

De financiële stukken (jaarrekening 2017, begroting 2018/2019) zijn opgenomen in de 

stukken. De penningmeester geeft een uitvoerige toelichting en legt deze ter goedkeuring 

voor aan de vergadering.  

De financiële zaken worden onder applaus bekrachtigd.  

Vanuit de leden vraagt de heer Huizinga (HSV Voorwaarts) naar de verschillende projecten 

waarbij de financiële impact niet duidelijk is. Hij vindt dat er wel een grote marge zit tussen 

minimale en maximale kosten aan bijv. IJsselmeerkust. De penningmeester legt uit dat nog 

niet duidelijk is welke activiteiten voor de sportvisserij worden uitgevoerd. Bepaalde 

projecten komen op ons af, maar verderop in het traject worden de kosten pas duidelijk. 

 

6. Jaarverslag 2017 

Het Jaarverslag 2017 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 2017 ongewijzigd goedgekeurd.  

 

7. Presentatie Hans van der Werf (Friese Milieu Federatie) en Joop Bongers 

(Sportvisserij Nederland) 

Hans verzorgt een presentatie over de werkzaamheden van de Friese Milieu Federatie en de 

samenwerking met de sportvisserij. Joop Bongers verzorgt een presentatie over het 

loodgebruik in de toekomst en de toekomstige “werpgewichten”. De presentaties, 

toelichtingen en de beantwoording van vragen worden gewaardeerd door de aanwezigen. Er 

volgt één opmerking wat nou echt terug te zien is van het “giftige” lood. Bongers reageert 

hier op dat lood absoluut niet in het milieu thuishoort en dat voor gebruik van lood in de 

toekomst geen maatschappelijk draagvlak is. Lood is een giftige stof en wordt hoe dan ook 

verboden. We hebben nu nog ruimschoots de tijd te zorgen dat er voldoende aanbod aan  

vervangers komt.  

 

PAUZE 

 

8. Bestuurszaken 

 

- Bijvangstenregeling 2018/2019 

Hierbij neemt Obe Veldman, Portefeuillehouder Water- en visstand beheer, het woord. Hij 

begint met een overzicht van de huidige stand van zaken, waarop de bijvangstenregeling van 

kracht is, en hoeveel kilo, er afgelopen seizoen van het quotum gevangen is. Het voorstel is 

opgenomen in de vergaderstukken, Obe presenteert de bijvangstenregeling 2018/2019 en 

legt deze voor aan de leden. 
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 Alleen van toepassing op fuikvisserij 

 Quotum: 10.000kg (0,71 kg/ha) 

 Gemiddeld 7 controles per visser (tot 91x) 

 Vangstmeldingen aan controleur en registratiesysteem 

 Alle voorwaarden zijn gelijk aan voorgaand seizoen 2017/2018 

 

HSV Idaarderadeel stelt de vraag waarom thans wederom een voorstel wordt gedaan voor 

een bijvangstenregeling van 10000 kg, terwijl het afgelopen jaar dit quotum lang niet is vol 

gevangen. Veldman antwoordt daarop dat de monitoringsgegevens van 2015 bepalend zijn 

voor vaststelling quotum. Dat er geen gewijzigde feitelijke gegevens zijn en dat daarom 

wordt gekozen voor hetzelfde quotum. Volgend jaar zal –op basis van de 

monitoringsgegevens van 2018- opnieuw worden bekeken welk quotum dan wordt 

voorgesteld. Zoals ook vorig jaar aan de vergadering is geopperd zal dan een voorstel komen 

om het quotum voor 3 jaar vast te stellen (looptijd monitoringsgegevens). 

 

Ter afronding van dit onderdeel gaat de vergadering door middel van een applaus akkoord 

met het voorstel.  

 

- Jaarplan 2018 

Ter verduidelijking wordt door elke portefeuillehouder een specifieke presentatie van zijn 

deel van het jaarplan verzorgd.  

 

9. Bestuurszaken  

Sieds Leijstra is aftredend en is per december 2017 gestopt met zijn bestuurstaak. Sjors 

Hempenius wordt voorgedragen als nieuwe portefeuillehouder voor commissie 

Sportvisserijvoorzieningen, hetgeen door de vergadering onder applaus wordt bekrachtigd.  

 

Volgens het Rooster van Aftreden 

Aftredend en herkiesbaar:   

 Gooitzen Hager (Portefeuillehouder wedstrijden)  

 Rindert Procee (Portefeuillehouder zeevissen)  

 Harrie Holtman (Voorzitter) 

Bij acclamatie worden de bestuursleden herkozen voor 3 jaar. 

 

10. Rondvraag 

HSV Idaarderadeel vindt de manier van de besluitvorming over het voorstel van de 

bijvangstenregeling niet correct. 

Harrie Holtman geeft aan dat hij de afronding van dat agendapunt zo heeft geïnterpreteerd 

dat geen stemming nodig was, nu een ruime meerderheid van de leden applaudisseerde. In 

zijn visie ging de ALV akkoord met het voorstel. Op zijn verzoek bevestigt de ALV dit 

nogmaals.  

 

11. Sluiting 

Onder dankzegging en na een “wol thus” sluit de voorzitter de vergadering om ca. 22.15 uur. 


