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Concept Verslag 

Algemene Ledenvergadering 
Sportvisserij Fryslân 
d.d.  22 sept 2020 
Hotel Heidehof, Heerenveen 
& digitaal via live-stream 
 
Aanwezig namens het bestuur: Jan Grijpstra, Klaas Spoelstra, Sybrand de Vries, Pieter de 
Vries en Obe Veldman.  
Aanwezige genodigden: geen 
Met kennisgeving afwezig: de ereleden B.vd Berg, S.Venema en S.vd Meer. 
Eelke Boersma (VBC),  Sjors Hempenius, Rick vd Sluis en Rindert Procee (bestuur Sv Fryslân) 
en de Hengelsportverenigingen Het Baarsje, De Bears, De Baars, de Makreel, De Reafin,de 
Roodvin, De Tjonger, de Voorn, Heerenveen, Idaarderadeel, Joure, Op lok ut en de 
Vriendschap.  
 
De gehele vergadering kan digitaal gevolgd worden via de live-stream, waarvan de link 
verstrekt is aan de hengelsportverenigingen en andere relaties die normaliter aanwezig zijn. 
 

1. Opening 
De voorzitter, Obe Veldman, opent de vergadering en heet de aanwezige 
vertegenwoordigers van de 16 hengelsportverenigingen welkom. 
De voorzitter vermeldt in het bijzonder de twee gebeurtenissen die een grote stempel 
hebben gedrukt op het sportvisserij-jaar 2020; de Coronamaatregelen en het 
betreurenswaardig overlijden van Harrie Holtman. Met name bij het plotselinge overlijden in 
maart van de toenmalige voorzitter Harrie Holtman wordt uitgebreid stil gestaan. Obe 
spreekt het voornemen uit dat Harrie postuum als erelid wordt benoemd en dat de 
bijbehorende erespeld op een later tijdstip wordt uitgereikt aan Marian, de weduwe van 
Harrie. Dit wordt onder applaus bekrachtigd. 
Vervolgens vraagt de voorzitter aandacht voor al degenen die ons zijn ontvallen.  
De vergadering neemt hiervoor een kort moment van stilte in acht.  
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda is akkoord en wordt definitief vastgesteld 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
• ALV Sportvisserij Nederland dd  17 okt 2020 
• Jaarlijkse KRW Monitoring Wetterskip Fryslân  
• Regiobijeenkomsten najaar verplaatsen naar voorjaar  2021 
• Organisatieontwikkelingen OOG   
• FK Streetfishing op zondag 25 oktober in Sneek 
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4. Notulen ALV 7 mei 2019 
De vergadering keurt de opgestelde notulen goed.   
 

5. Financiële zaken  
De financiële stukken (jaarrekening 2019, begroting 2020/2021) zijn opgenomen in de 
stukken. De penningmeester geeft een uitvoerige toelichting en legt deze ter goedkeuring 
voor aan de vergadering.  
Vanuit de leden vraagt de heer Christiaan Eelkema (HSV Voorwaarts) een toelichting op de 
presentatie van de Controle & Handhaving  financiering. De penningmeester geeft hierop 
een nadere uitleg en verklaring die aanvaardbaar is voor dhr Eelkema. 
De financiële zaken worden der halve onder applaus bekrachtigd.  
 

6. Jaarverslag 2019 
Het Jaarverslag 2019 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 2019 ongewijzigd goedgekeurd.  
 

7. Fisk&Wetter 

De Werkgroep Fisk & Wetter een Advies opgesteld voor het Bestuur van Sportvisserij Fryslân. 
Deze legt dit ter goedkeuring aan de ALV voor. 
 

Het Advies behelst:  

• Handhaving verschijningfrequentie ‘Fisk&Wetter’ op 2x per jaar. 
• Handhaving bijdrage Sportvisserij Fryslân á 40 cent per lid/jaar.  
• Het vrijkomend budget door Sportvisserij Fryslân te laten besteden in de communica-

tie aan de Friese sportvisser via de moderne, alternatieve media. 
 
Advies aan de deelnemende Fisk&Wetter hengelsportverenigingen om ook het bij 
hen vrijkomende budget van Fisk&Wetter te besteden aan alternatieve vormen van 
communicatie. 

Er is een korte  PowerPoint die wordt toegelicht door Pyt, de secretaris van de Werkgroep. 

Cees Anceaux, voorzitter HSV Leeuwarden en tevens lid van de Werkgroep Fisk&Wetter, on-
dersteunt de toelichting gegeven in de PowerPoint en geeft aanvullend een visie op de toe-
komst met betrekking tot Fisk&Wetter en mogelijke alternatieven. Hij geeft tevens aan dat 
de Werkgroep een vervolg zal geven aan de invulling van de communicatie aan de Friese 
sportvisser via de nieuwe ,moderne en alternatieve media. 

Na afloop hiervan volgen er enkele kritische vragen en is het duidelijk dat niet iedereen even 
enthousiast is over het voorliggende voorstel. Met name enkele ‘Fisk&Wetter Hengelsport-
verenigingen’ hebben moeite met de definitieve teruggaan van 4 naar 2 edities, ondanks de 
positieve uitkomst van de enquete.  
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Na een stemronde is het duidelijk dat het Advies wordt overgenomen met  

12 stemmen Voor = 125 en 4 stemmen Tegen = 34 en ter uitvoering wordt gelegd. 
 

8. Bestuurvoorstellen 
 

- Jaarplan 2020 
Het Jaarplan 2020 is vooraf beschikbaar gesteld via de website en wordt nu aan de 
vergadering voorgelegd. 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.  
Derhalve wordt het Jaarplan 2019 ongewijzigd goedgekeurd 
 

9. Bestuurszaken  
 
Volgens het Rooster van Aftreden 
 
Van interim naar definitief: 
• Obe Veldman ; voorzitter 
• Pieter Klaas de Vries; secretaris 
• Rick van der Sluis; portefeuille VBC 
 
Bij acclamatie worden de bestuursleden definitief benoemd. 
 
Aftredend en herkiesbaar:  
Sybrand de Vries; aftredend en herkiesbaar  
Bij acclamatie wordt Sybrand herkozen voor 3 jaar. 
 

10. Rondvraag 
o Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 
11. Sluiting 

Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering. 


