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Concept Notulen 1.0 

Algemene ledenvergadering  

Sportvisserij Fryslân 

dd 9 mei 2017 

Hotel Heidehof, Heerenveen 
 
 

Aanwezig namens het Bestuur: Harrie Holtman, Klaas Spoelstra, Sieds Leijstra, Gooitzen Hager, 

Rindert Procee, Sybrand de Vries, Sijbren vd Heide, Jan Grijpstra en Obe Veldman  

Aanwezige genodigden; Frans Luijcks (HSF Groningen-Drenthe), Jan Telleman (Sportvisserij Oost 

Nederland) Joop Bongers, Jan vd Bovenkamp en Danny Bok (Sportvisserij Nederland), Aaltje Stellema 

& dhr Spijkstra (Friese Bond Binnenvisserij) dhr Eelke Boersma (VBC) en Sibo Dam 

(Controle&Handhaving).  

Mkg afwezig: de ereleden Ben van den Berg & Sieger Venema, de HSVn Het Baarsje, Ons Genoegen 

O’wolde, Opsterland, Workum, de Reafin, Appelscha.  

Zkg afwezig; 5 HSVn. 

 

1. Opening  

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

genodigden en dhr Danny Bok van Sportvisserij Nederland 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 ontwikkelingen rondom 

het ledental (sinds 11 jaar voor het eerst een stagnatie in ledengroei) en in het bijzonder de 

Jeugdleden (zowel landelijk als Sv Frl een daling), de regio-avonden met de HSVn, het Pim Mulier 

onderzoek ‘wat wil de sportvisser’ en de intensivering van de samenwerking met Sportvisserij 

Nederland. Daarnaast roemt hij de ambitie van zowel Sv Frl en de aangesloten HSVn genoemd in de 

vele speerpunten van het 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 8 (Bestuursvoorstellen) & 

9 (Bestuurszaken) worden omgedraaid. 

 

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

er geen garantie tot notulering. 
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3. Mededelingen /ingekomen stukken  

➢ ALV Sportvisserij Nederland 10 juni 

➢ ‘Sportvisserij op de kaart’ wo 7 juni 2017 Heerenveen 

➢ Info avond ‘Ledenbeheer’; eind juni 2017 Heerenveen 

➢ Alle aanwezige HSVn de stemenveloppe ontvangen? 

 

4. Notulen ALV 10 mei 2016  

De vergadering keurt de opgestelde notulen goed met de aanpassing: 

Pnt 9 (8) Voorstel Vergunningsvoorwaarden. 

Aanvulling tekst als laatste regel: HSV Buitenpost heeft blanco gestemd.  

Conform de statuten (art 23; lid 3) wordt deze stem als 'niet uitgebracht’ beschouwd. 

 

5. Financiële zaken  

De financiële stukken (de jaarrekening 2016 en begroting 2017/18) zijn opgenomen in de stukken.  

De penningmeester geeft een uitvoerige toelichting en legt deze ter goedkeuring voor aan de 

vergadering.  

➢ Ter besluitvorming 

Om de tekorten voor Sportvisserij Fryslân op te vangen zal per 1-1-2019  

de afdracht met € 1,- worden verhoogd.  

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

➢ Dhr. Joop Bongers, directeur SVN, wijst erop dat er tevens een verhoging van de afdracht aan 

Sportvisserij Nederland van € 1,- zal plaatsvinden per 1-1-19. 

➢ Alle vragen uit de vergadering worden naar tevredenheid beantwoord en derhalve worden de 

stukken goedgekeurd en gaat de ALV akkoord met de voorgestelde verhoging van de afdracht 

van € 1,-- voor Sportvisserij Fryslân en van € 1,-- voor Sportvisserij Nederland per 1 januari 2019. 

 

6.  Jaarverslag 2016  

Het Jaarverslag 2016 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 2016 ongewijzigd goedgekeurd. 

 

7. Presentatie Danny Bok, Sportvisserij Nederland    

Danny verzorgt een presentatie ‘digitaal sportvissen’ over het gebruik en de effecten van Social 

Media. 

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

zeer gewaardeerd door de aanwezigen.   

 

PAUZE 

 

8. (9) Bestuurszaken  

➢ Vooraf wordt Rindert Procee in het zonnetje gezet als langstzittende (sinds 1998) en het breedst 

inzetbare bestuurslid (hij heeft op bijna alle portefeuilles een functie bekleed).   

➢ Als nieuwe secretaris wordt Jan Grijpstra voorgedragen.   

Dit wordt door de vergadering onder applaus bekrachtigd. 
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➢ Conform de statuten is Bart van Someren (Jeugd) aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar.   

Zijn plaats als portefeuillehouder Jeugd wordt ingenomen door dhr. Sybrand de Vries. 

➢ Voor de vacature van Portefeuillehouder Controle & Handhaving draagt het bestuur  

Dhr. Sijbren van der Heide voor. 

Deze voordrachten worden onder applaus overgenomen. 

 

9. (8) Bestuursvoorstellen  

 

- Bijvangsten regeling 2017/2018 

Hierbij neemt Obe Veldman, Portefeuillehouder VBC, het woord.  

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

over de bijvangstenregeling op 31 januari jl. Vervolgens presenteert hij de Bijvangstenregeling 

2017/2018 en stelt namens het bestuur van Sportvisserij Fryslân voor de bijvangstenregeling te 

continueren en legt deze als volgt voor aan de leden: 

Ter besluitvorming 

➢ Looptijd 01-06-2017/ 28-02-2018 

➢ Alleen van toepassing op fuikvisserij 

➢ 0 vangsten weer registreren 

➢ Quotum: 10.000kg (0,71 kg/ha) 

➢ Gemiddeld 7 controles per visser  

➢ Vangstmeldingen aan controleur en registratiesysteem 

➢ Overige voorwaarden zijn gelijk aan voorgaand seizoen 

 

Aanvullende voorwaarden: 

➢ Melden bij uitzetten en ophalen dobbervisserij door de beroepsvissers 

 

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 met de 

volgende stemverhouding: (op 29.min) 

- Voor 192 (21 hsvn)  

- Tegen 12 (1 hsv= Idaarderadeel) 

 

- Jaarplan 2017  

Vervolgens geeft Pyt Achenbach (beleidsmedewerker Sv Frl) een korte toelichting op het algemeen 

gedeelte van het Jaarplan 2017 van Sportvisserij Fryslân en geven alle portefeuillehouders een 

toelichting op hun Jaarplannen 2017 en beantwoorden de mogelijke vragen. 

Alle aanwezigen stemmen in met de voorgenomen Jaarplannen 2017. 

 

10. Rondvraag  

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

11. Sluiting  

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


