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Concept Verslag 

Algemene Ledenvergadering 

Sportvisserij Fryslân 

d.d.  7 mei 2019 

Hotel Heidehof, Heerenveen 

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

Hempenius, Sijbren van der Heide en Obe Veldman.  

Aanwezige genodigden: Marjan van Kampen, Jan vd Bovenkamp en Jan Kamman 

(Sportvisserij Nederland), Jon Visser, Jappie Spijkstra (Friese Bond van Binnenvissers), Jan 

Telleman (Sportvisserij Oost Nederland) , Frans Luijcks (Sportvisserij Groningen-Drenthe). 

 

Mkg afwezig: Eelke Boersma (VBC), Gooitzen Hager, Rindert Procee en Sybrand de Vries 

(bestuur Sv Fryslân) en de HSVn Het Baarsje, De Tjonger, De Reafin, Surhuisterveen, de 

Kleine Dobber,de Makreel en WSVC Workum. 

Zkg afwezig: 4 HSVn 

 

1. Opening 

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

erelid Sieger Veenema, de genodigden en Jan Kamman van Sportvisserij Nederland die een 

presentatie verzorgt over ‘Vissen voor Verbinding’.  

Vervolgens vraagt de voorzitter aandacht voor degenen die ons zijn ontvallen. Hij benoemt 

hierbij speciaal de heren Jelke Pijl en Arie Leijen. De vergadering neemt hiervoor een kort 

moment stilte in acht.  

Hierna vervolgt hij zijn openingswoord en verwijst daarin naar de vele activiteiten van 

Sportvisserij Fryslân en de vele zaken die er gerealiseerd zijn de afgelopen periode bv 

voorzieningen, vislessen, viswedstrijden etc. In het bijzonder staat de voorzitter stil bij de 

inspanningen van de Jeugdraad, de uitbreiding van viswater in onze provincie en de rol van 

HSVn en vrijwilligers voor de georganiseerde sportvisserij.  

Tot slot benoemt hij de afwezigheid van medewerker Tamme Smit die ivm ziekte niet 

aanwezig kan zijn. Hij wenst hem vanaf deze plaats, namens alle aanwezigen, van harte 

beterschap. 

 

 

2. Vaststelling agenda 

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

 

Aandachtpunt: verzoek tot gebruikmaken van de microfoon.  
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3. Mededelingen en ingekomen stukken 

a. Jeugdevenement 22 juni Leeuwarden 

b. Regio-bijeenkomsten najaar;  

Regio N/O: di 29 okt – Z/O: do 7 nov - West: di 12 nov 

c. Beëindiging HSV de Kleine Dobber, 1-2-2020 

d. Fryslân Cup 2019 (aanmelding tot 11 mei) 

e. MonoMaster & Himmeldei 2019 

f. Organisatie-ontwikkeling Sportvisserij (toelichting vlgnde sheets) 

 

4. Notulen ALV 8 mei 2018 

De vergadering keurt de opgestelde notulen goed.   

 

5. Financiële zaken  

De financiële stukken (jaarrekening 2018, begroting 2019/2020) zijn opgenomen in de 

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

voor aan de vergadering.  

Allereerst vraagt hij aan de vergadering om in te stemmen met het overstappen van een 

‘Beoordelingsverklaring’ naar een ‘Samenstelverklaring’ voor de financien met ingang van de 

Jaarrekening van 2019. Dit voorstel wordt unaniem overgenomen. 

Vanuit de leden vraagt de heer Stoop (HSV Leeuwarden) een toelichting op de presentatie 

van een ‘negatieve begroting’. De penningmeester geeft hierop een verklaring en uitleg die 

aanvaardbaar is voor dhr Stoop. 

De financiële zaken worden ten slotte onder applaus bekrachtigd.  

 

6. Jaarverslag 2018 

Het Jaarverslag 2018 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 2018 ongewijzigd goedgekeurd.  

 

7. Fisk&Wetter 

De Werkgroep F&W heeft een Advies opgesteld en legt dit ter goedkeuring voor. 
Het Advies behelst:  

• Er zal een lezersonderzoek plaatsvinden 

• De Werkgroep gaat onderzoeken wat de mogelijke alternatieven zijn om te 
communiceren met de leden 

• In 2020 zal de verschijningsfrequentie van F&W teruggebracht worden van viermaal 
naar tweemaal. 

• Vervolgens zal er op de ALV 2020 een definitief voorstel voorgelegd worden aan de 
leden, 

Er is een uitgebreide PPoint die wordt toegelicht door de voorzitter van de Werkgroep; 
Harrie Holtman. 
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Na afloop hiervan volgen er enkele kritische vragen en is het duidelijk dat niet iedereen even 
enthousiast is over het proces en voorliggende voorstel.  
Met name enkele F&W HSVn hebben moeite met het teruggaan van 4 naar 2 edities in 2020.  
 
Na een stemronde is het duidelijk dat het Advies wordt overgenomen ( 18 stemmen 

onthouden –  112 stemmen Voor -  70 stemmen Tegen) en ter uitvoering wordt gelegd. 
 

8. Presentatie Jan Kamman (Sportvisserij Nederland) 

Jan Kamman verzorgt een presentatie over  het project ‘Vissen voor verbinding’ ook bekend 

onder de noemer ‘Het zeeforelproject’ dat plaatsvindt in en rondom het Lauwersmeer.  

De presentaties, toelichtingen en de beantwoording van vragen worden zeer gewaardeerd 

door de aanwezigen.  

 

PAUZE 

 

9. Bestuurvoorstellen 

 

- Bijvangstenregeling 2019/2020 

Hierbij neemt Obe Veldman, Portefeuillehouder Water- en visstandbeheer, het woord.  

Hij begint met een overzicht van de huidige stand van zaken.  

Het voorstel is opgenomen in de vergaderstukken. Obe presenteert de bijvangstenregeling 

2019/2020 en legt deze voor aan de leden. 

 

Voorstel bijvangstenregeling, 

• Hoogte quotum: 10.000kg 

• Vaststellen voor 3 jaar 

• Seizoen openstellen gelijk met Sportvisserijseizoen (laatste zaterdag in mei) 

• De reeds geldende voorwaarden zonder veranderingen te continueren, 

o Alleen van toepassing op fuikvisserij 

o 0 vangsten weer registreren 

o Gemiddeld 7 controles per visser  

o Vangstmeldingen aan controleur en registratiesysteem 

o Melden bij uitzetten en ophalen dobbervisserij 

o Aanvullende voorwaarden sportvisserij t.a.v. de snoekbaars, zijn ook van     

toepassing op de bijvangstenregeling 

 

HSV Voorwaarts, Jouke Jansma, geeft gemotiveerd aan moeite te hebben met het voorstel 

om de datum van ingang samen te laten vallen met de opening van het roofvisseizoen op de  

laatste zaterdag van mei. Hierbij krijgt hij bijval uit de zaal. 

In reactie hierop geeft dhr Jon Visser namens de Beroepsvissers aan dat dit geen halszaak is 

en dat de beroepsvissers dit verzoek cq voorstel zonder moeite weer terugbrengen naar de 

oude situatie, nl opening op 1 juni.  

Op grond hiervan wordt de startdatum weer teruggezet naar 1 juni. 
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Ter afronding van dit onderdeel gaat de vergadering unaniem akkoord met de voorliggende 

Bijvangstenregeling  waarin de looptijd van de Bijvangstenregeling op 3 jaar wordt gesteld 

met als jaarlijkse aanvangsdatum 1 juni. 

 

- Jaarplan 2019 

Het Jaarplan 2019  is vooraf beschikbaar gesteld via de website en wordt nu aan de 

vergadering voorgelegd..  

Ter verduidelijking wordt door de portefeuillehouder Controle&Handhaving, Sijbren vd 

Heide, een specifieke toelichting gegeven over de huidige stand van zaken bij C&H.  

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. Derhalve wordt het Jaarplan 2019 ongewijzigd 

goedgekeurd 

 

10. Bestuurszaken  

Gooitzen Hager is aftredend en gestopt met zijn bestuurstaak voor de Commissie 

Wedstrijden. Jan Grijpstra wordt voorgedragen om deze taak, naast zijn secretarisfunctie, uit 

te voeren.  

Dit voorstel wordt door de vergadering onder applaus bekrachtigd.  

 

Volgens het Rooster van Aftreden 

Aftredend en herkiesbaar:   

 Obe Veldman (Portefeuillehouder VBC)  

 Klaas Spoelstra (Penningmeester)  

Bij acclamatie worden de bestuursleden herkozen voor 3 jaar. 

 

11. Rondvraag 

HSV Voorwaarts heeft een viertal vragen vooraf ingestuurd.  

1 Wat kan de federatie voor de HSVn betekenen en op welke momenten kan men 

Sportvisserij Fryslân inschakelen. 

o Voorzitter Harrie Holtman geeft aan dat Sv Fryslân altijd inzetbaar is op momenten 

dat een HSV er zelf niet uitkomt. Dit kan ten alle tijden worden aangekaart en bij 

voorkeur bij de regio-coordinator.  

Om echter op deze vraag wat dieper in te gaan heeft het bestuur besloten om dit 

punt bespreekbaar te maken op de komende regio-bijeenkomsten. 

2 HSV Voorwaarts heeft aangegeven de beperkte openingstijden van het kantoor lastig te 

vinden. 

o Deze beperkte openstelling van het kantoor (ook telefonisch alleen tussen 9-13 uur) 

is bewust gekozen om de werkzaamheden en dienstverlening op het kantoor zo 

efficient mogelijk in te richten. Indien men buiten deze openingstijden een urgente 

kwestie heeft zijn de regio-coordinatoren altijd bereikbaar op hun mobiele telefoon 

om nadere afspraken te maken 
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3 HSV Voorwaarts vraagt zich af waarom de federatie Wijzigingen op de Verenigingsstatuten 

ter inzage moet ontvangen. 

o Voorzitter geeft aan dat dit in de statuten staat van Sportvisserij Fryslân (Art 8-lid E) 

en met name is om te beoordelen of de Wijzigingen passen in de beginselen en 

statuten van de federatie. Het is dus een vorm van Toetsing. 

o Er volgt een korte discussie waarbij ter afronding wordt afgesproken dat Sv Fryslân 

nogmaals haar Statuten gaat doornemen en indien nodig gaat actualiseren. 

4 HSV Voorwaarts geeft aan dat de ALV Agenda zodanig vol zit dat er niet voldoende ruimte 

is voor ingediende vragen, ondanks dat dit wel in de uitnodiging wordt aangegeven. 

o Voorzitter erkent dat de agenda zeer vol zit en geeft daarbij aan dat de interactie en 

discussie beter op hun plek zijn tijdens de regio-bijeenkomsten. 

 

HSV de Snoek Wolvega ervaart bij sommige onderwijsinstellingen enige sentimenten en 

tegenwerking bij het organiseren van Vislessen. Is het ook mogelijk om een gezamenlijke 

actie hiertegen te ondernemen? 

o Voorzitter zegt toe dit aan de portefeuille Jeugd voor te leggen om verder uit te 

werken. 

 

12. Sluiting 

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


