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Wie, Wat, Waar? Notulen Algemene Leden vergadering 16 juli 2021. Aanwezig 27 leden. 
 
1. Opening.  

Voorzitter Dirk Wever opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bijzonder welkom aan de delegatie van 
onze Federatie; de heren A. Frerichs (Penningmeester) en R. Geertzen (Directeur). 
Hierna vraagt de voorzitter vraagt een moment stilte voor degene die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Bericht 

van overlijden is ontvangen van Gert Worst, Boudewijn Butter, Toon Termaat, Dick Hovestad, erelid Sybren van 
Gemert en Jan Smit. 
 

Afmeldingen zijn ontvangen van: Dhr. A. van Sligtenhorst en dhr. H. Hover. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken.  

Ingekomen stukken: 
Brief en een concept- akte van Rijkwaterstaat aangaande het vestigen van een zakelijk recht op onze grond ten 

behoeve van de verbreding van de A28. De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp geagendeerd is onder punt 8;  
Afbouw van de gemeentelijke subsidie word deze week besproken in de gemeenteraad.  
 

Mededelingen: 
De huur van onze huurders (Sjoelvereniging en Vereniging voor Natuurfotografen is gedurende de corona ver-
laagd. 

 
3. Notulen Algemene Leden vergadering 8 april 2018. 
Notulen worden zonder op- of aanmerkingen en onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd. 

  
4. Jaarverslag.  
Jaarverslag 2019 is voorgelezen door G van Beek.  

Jaarverslag 2020 is voorgelezen door Rien van Dasselaar, hierna kregen beiden applaus van de leden. 
 
5. Financieel jaarverslag 2019 en 2020.  

Penningmeester Rien van den Broek licht eerst het de jaarrekening 2019, daarna de jaarrekening van 2020. Vra-
gen uit de zaal worden naar tevredenheid beantwoordt. 
 

Voorzitter van de kascontrolecommissie Ton Visser heeft samen met Guido Steijaert en Bren de Jager de boeken 
gecontroleerd. Deze waren weer keurig verzorgd van 2019 en 2020. Ton Visser vraagt de vergadering decharge 
te verlenen voor het gevoerde financieel beleid, de vergadering gaat hiermee akkoord.  

 
6. Vaststellen begroting 2019 en 2020.  
Penningmeester Rien van den Broek licht beide begrotingen toe. 

Begroting 2020 geen vragen.  
Begroting 2021 geen vragen, de vergadering is akkoord en de penningmeester kreeg een applaus. 
  

7. Pauze. 
 
8. Besluiten aangaande zakelijk recht uitbreiding A28. 

Zoals iedereen weet word de A28 verbreed en heeft RWS (Dienst de Domeinen) daarvoor gronden nodig. In ons 
geval zijn we echter in plaats van verkoop het vestigen van een zakelijk recht overeengekomen dat het voor RWS 
mogelijk maakt om het slootonderhoud via ons terrein te kunnen doen. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld. 

Omdat het hier over een registergoed gaat dient de ALV in te stemmen voor de overeenkomst kan worden aange-
gaan. 

Voorstel is om in te stemmen met de voorgelegde overeenkomst tot het vestigen van het zakelijk recht door RWS 
op ons terrein. RWS draagt de kosten van de noodzakelijke notariële akten en voor ons blijft er nog een kleine 
vergoeding over. 

De leden stemmen in met het voorstel. 
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Witvis gezelligheidswedstrijden 
 

Data:  6 okt, 20 okt. 
   
-Alleen voor leden van Hoop Op Geluk; -Losse wedstrijden, inschrijven vanaf 7.00u;  -Koffie s' morgens gratis; 
-Loting 7.30 uur in clubhuis "de Visburg"; -Vissen van 09.15 tot 14.30 uur;   -Pauze van 15 minuten; 
-Max. hengellengte 11,5 meter;   -Geen verse de vase en / of rode maden toegestaan;  
-Inleg € 5,00 per wedstrijd;   -Geld of andere prijzen 1 op 2;  -Prijsuitreiking direct na de wedstrijd. 
-De laatste wedstrijd stoppen we een uur eerder voor een hapje en een drankje in "de Visburg".  
Dit geldt voor vissers die minimaal 7 x hebben deelgenomen aan de wedstrijden. 
 
Meer info bel Frits Coert, tel 06-13180064 

Karpercommissie 
 
9 okt  Snertwedstrijd, alleen voor leden, alle gevangen vis telt, €10,- p/p, loten 9.00, vissen 10.00 - 16.00 u. 
                    Om 12.00u wordt de lunch geserveerd, uiteraard erwtensoep, (rogge)brood en spek! 
13 okt  Karpercompetitie vergadering, zaal open 19.00 u, aanvang 19.30 u.  
  Wilt u onderwerpen inbrengen moet dat (per mail) uiterlijk twee weken vooraf bij Andries van Essen, 
  a.vanessen.1@kpnmail.nl  

Witvis clubkampioenschap 
 

Data: 2 okt, 23 okt. 
 
-10 wedstrijden waarvan 3 afvallers;   -Plaatsloting 7.30 uur in "de Visburg;     
-De koffie `s morgens is gratis;    -Vissen van 09.15 tot 14.30 uur;     
-15 minuten pauze      -Prijsuitreiking 16.00u;     
-Hengellengte maximaal 11,5 meter;   -Prijzen 1 t/m 3 per vak; 
-Na afloop van de laatste wedstrijd is de prijsuitreiking onder het genot van een buffet;  
-Een vrije wedstrijd, kosten € 5,00 (alleen laatste niet), hiervoor uiterlijk opgeven op de donderdag voor de wedstrijd  
 tot 21.00 uur bij Klaas Bast, uitsluitend via mail k.bast36@upcmail.nl 
 
Witvis vergadering voor overleg van verloop competitie en reglement op 10 november in "de Visburg", aanvang 19.30 uur. 
Wilt u onderwerpen inbrengen moet dat uiterlijk twee weken vooraf bij Klaas Bast per mail k.bast36@upcmail.nl 

Witvis overige wedstrijden 
Inschrijving  uitsluitend via onze internetpagina, www.hoopopgeluk.nl, tabblad wedstrijden - witvis - overige.  

Hierna ontvangt u per mail een inschrijfnummer en de betalingsgegevens. 
 

Afmelden vrijdag voor de wedstrijd voor 21.00u bij Klaas Bast tel. 06-81356310 

Datum Soort Kosten Loting Aanvang Einde Prijsuitr 

16 okt Triowedstrijd, 3 vakken, elk teamlid ander vak, Arkervaart. €30,00 / trio 07.30 09.30 14.30 16.00 

18 dec 
Kerstwedstrijd (alleen leden), pauze 30 min. 
Iedereen prijs, ook voor jeugdleden. Havenkom. 

€ 7,50 pp 08.30 10.00 13.30 15.00 

Hoop Op Geluk Jeugd 
 
-Streetfishcursus,  kosten € 20,00, jagen op roofvis op woensdagmiddag van 14.00 -17.00u.   
    Cursusdagen 13, 20 oktober, examen 27 oktober.       
 

Nieuw 
-Vrijdag 24 t/m zaterdag 25 september, open mini koppel wedstrijd.  
Kun je er na de Jeugdvisnacht geen genoeg meer van krijgen, dan kun je samen met je vader of moeder aan een echte 
wedstrijd deelnemen. Daarvoor organiseren we van De Open Mini koppelwedstrijd. Deze wedstrijd is voor jeugdigen vanaf 
7 t/m 15 jaar en een volwassene (dit mag een ouder/verzorger of iemand anders zijn die kan vissen). 
 
De wedstrijd zal gehouden worden op 24 september 18.00 uur tot zaterdag 25 september 16.00 uur.  
De koppels (kind + volwassenen) zullen net als de volwassenen gaan loten om hun stek te bepalen, dit willen we laten 
plaatsvinden op 24 september om 18.00 uur waarnaar de wedstrijd zal starten om 19.00 uur. De 25e september om 16.00 
uur zal de wedstrijd eindigen en dienen de koppels het wedstrijd parkoers op te ruimen (tenten afbreken) om 17.00 uur zal 
er in het clubgebouw een prijsuitreiking plaatsvinden.  
 
Mochten er nog vragen zijn of wilt u meer informatie over deze wedstrijd dan kun je contact opnemen met Henk Stob.  
Tel nummer 06-40831341 of per h.stob@hoopopgeluk.nl. 



 

 

 

9. Besluitenlijst HSV “Hoop Op Geluk”.  
De voorzitter legt uit dat de besluitenlijst op de schop is gegaan door diverse wijzigingen, onder andere in commissies, organisatie. Hij 
licht de wijzigingen toe en beantwoordt de vragen uit de zaal. De nieuwe voorstellen betreffen (zie ook de vergaderstukken):  

Bestuursvergoedingen worden door het bestuur verdeeld op basis van het beschikbare budget (hoeveelheid verborgen onkosten hangen 
samen met het totale pakket aan taken en met het aantal bestuursleden); 
Vaststellen van de contributie 2021; Vaststellen van de huurverhoging voor de ligplekken in de visbotenhaven; 

De tekst over de jaarlijkse bestuurswedstrijd aanpassen; Aanpassing van de kleine attentie bedragen; 
Passage over de verzekering aanpassen; Wat is het maximale bedrag van commissies voordat ze naar het DB moeten? 
Stortingen in de reserves; bedragen herzien! De vergadering is met alle punten akkoord. 

 
10. Bestuursverkiezing, aftredend zijn:  
Aftredend en niet herkiesbaar: • Rien van den Broek (2020 als penningmeester en 2021 als bestuurslid);  

• Gert van Beek (2020; secretaris); • Dirk Wever (2021; voorzitter).  
Tussentijds afgetreden en niet herkiesbaar: Aart van den Brink (hoofdcontroleur). 
Tussentijds aangetreden: Rien van Dasselaar (secretaris); Bert van Dasselaar (terreinbeheerder) en webmaster  

Tussentijds tijdelijk als aspirant bestuurslid gefunctioneerd maar afgetreden: Sabine Hagoort ( jeugd); Kees Hagoort. 
De ledenvergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen. 

 
De voorzitter geeft alle aftredende bestuursleden een enveloppe met inhoud. Hierna vraagt hij de vergadering om samen te zoeken naar 
een nieuwe voorzitter en penningmeester omdat het huidige bestuur dusdanig onderbezet is dat er alleen het hoognodige werk gedaan 

kan worden en zeker geen nieuwe dingen kunnen worden opgepakt. Dus kijk allen eens goed om je heen of je kandidaten kunt aandra-
gen. 
 

11. Verkiezing kascontrolecommissie.  
Voorzitter Ton Visser en Bren de Jager blijven nog een jaar aan, Reint Withaar meld zich aan als nieuw lid. 
 

12. Beleid voor de komende jaren.  
Belangrijkste om te melden is dat er grote veranderingen in de organisatie structuur op komst van de federaties en sportvisserij Neder-
land. Daarnaast is het huidig overgebleven bestuur zodanig onderbezet dat zij alleen op de winkel kunnen passen en er geen ruimte is 

voor nieuwe zaken! 
 
13. Evaluatie midweek en weekend kaarten voor plas Watergoor.  

We hebben nu eigenlijk 2 jaar een proef gedraaid met het uitgeven van Midweek- en Weekendkaarten voor plas Watergoor aan niet-
leden. Het volgende is waargenomen gedurende deze periode: Er wordt slechts beperkt gebruik gemaakt van deze optie, maar er l ijkt 
wel een behoefte aan om zo nu en dan eens op de plas te vissen zonder lid te zijn van de vereniging;  

Heel bewust is de prijsstelling van deze kaarten (midweek € 20,- en weekeind € 17,50) zodanig gemaakt dat indien je er 2 of meer keren 
gebruik van maakt het loont om lid te worden van de vereniging. Daarmee hebben we ontwijk gedrag ten aanzien van het lidmaatschap 
getracht te voorkomen; Er zijn geen klachten binnengekomen van leden die geen visplek zouden hebben vanwege de uitgegeven kaar-

ten; Het bestuur stelt daarom voor op de midweek- en weekeindkaarten voor plas Watergoor als standaard mogelijkheid in te voeren 
iedereen gaat hiermee akkoord.  
 

13A. Extra agenda punt. 
De voorzitter stelt de vergadering namens het bestuur voor om Arie Bos erelid van onze vereniging te maken vanwege zijn lange verdien-
sten als verenigingscontroleur (meer dan 50 jaar!). De vergadering gaat hier onder luid applaus mee akkoord. 

Hierna vraagt Frits Coert het woord, hij geeft de aftredende bestuursleden Dirk Wever, Rien van den Broek en Gert van Beek een mooie 
bos bloemen en bedankt ze voor het vele werk dat ze hebben gedaan voor de vereniging. Daarna stelt hij de vergadering voor om ze alle 
drie erelid te maken. De vergadering gaat hier onder luid applaus mee akkoord. 

 
14. Rondvraag.  

Henk van den Burg: er liggen weer veel oude tegels bij de ingang van het parkeerterrein, in het verleden nodigde dit uit om afval te dum-
pen. Antw: deze worden snel verwerkt door de terreinmensen. 
Henk van Dasselaar: kan een vereniging zonder penningmeester en voorzitter? Antw: ja, het is niet wenselijk maar het mag. 

 
Dhr. Arjan Frerichs -bestuurslid bij Sportvisserij MidWest Nederland- vraagt het woord, hij houd een mooie toespraak voor de vertrekken-
de voorzitter Dirk Wever die ook in de Federatie veel werk gedaan heeft. Het bestuur van de Federatie heeft vanwege deze verdiensten 

besloten om hem de gouden federatie-erepenning uit te reiken. Uiteraard weer een groot applaus van de aanwezige leden. 
 
15. Sluiting.  

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje. 
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Andries van Essen is gestopt bij de karper-
commissie, hij kan zijn taken niet meer com-
bineren met zijn werk en privé. Langs deze 
weg willen we Andries bedanken voor het 
vele werk dat hij heeft gedaan voor de kar-
percommissie en de vissers.   
 
 
 
 
De nieuwe commissieleden zijn Bert van Dasselaar en  
Anton Kuijt. Veel succes met jullie nieuwe taken mannen! 

We zijn blij u te kunnen mel-
den dat vlak na de ALV  
Reint Withaar heeft aangege-
ven dat hij penningmeester wil 
worden van onze mooie ver-
eniging.  
Reint zullen we in het volgen-
de nummer wat uitgebreider 
aan u voorstellen.  



 

 

Karper Koppel Marathon  
 

Vrijdag 6 Augustus na de loting gaan de 8 
koppels snel de spullen opbouwen op de 
stek. Na een rustige nacht wordt de weger 
rond een uur of 6 gebeld om de eerste (van 
totaal dertien) karper te wegen.  
Totaal gewicht van 103,3 kg, de zwaarste 
is 11,4 kg en de kleinste is 2,2 kg. 
 
De uitslag: 

1e Robert en Ferry  8 karpers   63,5 kg 
2e Bert en Rien       3 karpers   25,6 kg 
3e Gido en Henk     2 karpers   14,2 kg 
De rest allemaal gedeeld 4e, allemaal be-
dankt voor jullie deelname en gezelligheid. 
Ook willen we de sponsoren, tractorchauf-
feur, keukenploeg en de wegers bedanken 
voor hun hulp, zonder jullie gaat het niet! 
 

De karpercommissie 
Andries, Bert, Rien en Anton 

 

Jeugdvisnacht 2021 
 

Het is alweer de 7e keer dat we een Jeugd-
visnacht houden en het was weer een su-
perfeest, we hadden 18 kinderen en 29 
vrijwilligers! Na de inschrijving maakten 
kregen alle kinderen een keycord en vispet 
als aandenken van deze visnacht. De kin-
deren gingen met hun begeleiders naar de 
visstek, ze zaten net en daar was Japie op 
de trekker met de zakken eten en blikjes 
drinken, aan het water krijg je snel trek!  
Het was erg druk rond de visplas, ze waren 

overal en nergens. Voordat ze het wisten 
werden er weer lekkere gezonde dingen 
zoals chips, blikjes fris en lekkere ijsjes 
rondgebracht. Er werd ook vis gevangen!  

Vrijdag 17.00u naar de kantine voor het 
avondeten, de keukencrew konden het 
bijna niet bij houden zo snel eten ze!  
Om 20.30u nog voor iedereen een frikandel 
of kroket, aan het water krijg je echt heel 
veel honger hoor! Rond 21.00u waren de 
laatste gasten van het terrein af, maar het 
werd niet echt rustig aan het water hoor, ze 
zijn tot in de late uurtjes doorgegaan, ook 
met vissen vangen. 

Zaterdag na het 21-gangen ontbijt, nog 
even vissen en al snel was het afgelopen, 
opruimen, nog een lichte lunch en dan de 
prijsuitreiking.  
1 voor de grootste karper, 1 voor de groot-
ste steur, 1 voor de meeste kleine vis en de 

pechprijs. En de rest ook een prijsje want 
ze hadden allemaal hun best gedaan!  
Ik wil alle helpers heel erg bedanken en 
uiteraard ook onze sponsors: (in willekeuri-
ge volgorde) Boni, van Wijnen Assurantiën, 
Prinsesje, Computerpaniek, HSV Hoop Op 
Geluk, Anton Kuijt schildersbedrijf,    
Hengelsport Centrum Nijkerk, van Winkoop 
stukadoorbedrijf, Cafetaria Corlear,  
de Witte Raaf Ermelo.   

 
Bedankt en tot  volgend jaar,  
Henk Stob, Jeugdcommissie  

 

Jeugdvismiddag 
 
We hadden er aanvankelijk een zwaar 
hoofd in of er wel deelnemers zouden ko-
men opdagen. Immers het regende zowat 
de hele ochtend. Bij ons clubhuis hadden 
zich zo’n 10 vrijwilligers verzameld.  
20 kinderen kwamen naar het kanaal aan 
de Sluiswachter, wie geen hengel had 
kreeg er een van  onze vereniging ver-
strekt. Vanaf het begin werd er vis gevan-
gen en soms prachtige voorns tot meer dan 
30 cm. Onze vrijwilligers werden er jaloers 
van. Alle kinderen hebben vis gevangen. 
Om half 4 kreeg iedereen een patatje en 
een kroket. Drinken kon iedereen pakken 
zoveel als men wilde.  
Uiteindelijk is het een mooie geslaagde 
middag geworden met zeer tevreden deel-
nemers.  

Hoop Op Geluk 
 


