
Notulen van de 104e Algemene ledenvergadering HSV de Brasem Dalfsen op 4 maart 2012 in het             

Hof van Dalfsen. 

 

1. Opening 

De voorzitter dhr. Gerrietsen heet iedereen van harte welkom, en opent de vergadering. 

Vervolgens vraag de voorzitter om 1 min stilte voor de leden die ons zijn ontvallen in het 

afgelopen jaar.  

2. Ingekomen stukken / mededelingen 

Op de gebruikelijke ingekomen stukken na zijn er geen stukken binnengekomen die relevant 

zijn voor de ALV. 

 

Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur relevant voor de ALV. 

 

3. Notulen 

De notulen van de vorige ALV worden conform ontwerp goedgekeurd en vastgesteld met, 

dank aan de secretaris.  

4. Jaarverslag 

Het jaarverslag wordt voorgelezen en conform het ontwerp goedgekeurd en vastgesteld, met 

dank aan de secretaris. 

5. Jaarverslag penningmeester 

Het jaarverslag en de begroting worden conform het ontwerp goedgekeurd en vastgesteld, 

met dank aan de penningmeester. 

Met de heer Wienen (voormalig Formido) is een betalingsregeling getroffen betreffende de 

gelden van de VISpas 2010 (circa 2.400 euro).  

6. Rapport kas commissie 

De kascommissie bestaande uit de heren T. Kelder en C. Nijholt hebben de boeken 

gecontroleerd en goed bevonden. De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor 

het gevoerde financieel beleid. De kascommissie wordt bedankt. 

Tevens wordt er een nieuwe kascommissie benoemt dhr T. Kelder  is aftredend en wordt 

opgevolgd door dhr. T. Bergman. 

7. Vaststelling contributie voor 2013 

De hoogte van de verenigingscontributie voor 2013 is ongewijzigd. Eventuele verhogingen 

van de landelijke en federatieve afdrachten zullen conform de statuten worden 

meegenomen bij de contributie voor 2013.  

 



8. Bestuursverkiezing 

De heren Roy Bosscher en Robert Hilgenkamp zijn aftredend en herkiesbaar. De vergadering 

stemt unaniem in met de herbenoeming van de heren voor een volgende bestuurstermijn. 

Tonnie Ekkelenkamp heeft zich bij het bestuur kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. 

De voorzitter vraagt goedkeuring van de ALV voor de benoeming van Tonnie Ekkelenkamp als 

algemeen bestuurslid. De vergadering stemt unaniem in met deze benoeming.  

9. Samenwerking HSV de Voorn Nieuwleusen en HSV Lemelerveld 

Het bestuur is voornemens om tot een machtiging te komen met de 

hengelsportverenigingen uit Nieuwleusen en Lemelerveld. Alvorens het bestuur verder gaat 

om de machtiging vorm te geven, vraagt de voorzitter goedkeuring hiervoor aan de ALV. De 

vergadering stemt in om per 1 januari 2013 tot een uitwisseling van viswateren te komen 

met de verenigingen in Nieuwleusen en Lemelerveld. 

  

10.  Prijsuitreiking 

Winnaar Karperkoppel competitie senioren: J. Grolleman en C. Nijholt 

Winnaar Karperkoppel competitie junioren: R. Westerhof en B. Hoes 

Winnaar 55+ wedstrijden: J. Kulsdom 

Winnaar jeugd: Yael Hilgenkamp, 2e prijs: Max Hilgenkamp, 3e prijs: Joyce Lubbers 

Winnaar senioren: A. Westerkamp, 2e prijs: R. Hilgenkamp, 3e prijs: S. Bruggeman  

 

11. Rondvraag  

Door de heer A. Westerkamp wordt het de peurvergunning nog een keer aan gehaald, de 

peurvergunning was 3 jaar geldig en is met een jaar verlengd, op de komende 

jaarvergadering van Oost Nederland zal de peurvergunning weer aan de orde komen. De 

heer Westerkamp vraagt zich af of de Brasem zich wel sterk maakt voor de leden die in het 

bezit zijn van een peurvergunning. De voorzitter zegt de belangen van onze peurders mee te 

nemen in de stemming op de ALV van Sportvisserij Oost-Nederland.  

Ook wordt door A. Westerkamp opgemerkt dat er ooit een onderzoek is gedaan omtrent de 

vismogelijkheden langs de Vecht, hier is nooit iets van terug gehoord. De voorzitter deelt 

mede dat dit proces nog steeds gaande is, maar dat er weinig schot in zit.  

12. Sluiting 

De voorzitter benadrukt nogmaals dat het bestuur zeer content is met de hoge opkomst die 

een relatief kleine vereniging als de onze heeft. Vele aanzienlijk grotere verenigingen kennen 

een veel lagere opkomst, waarbij het zelfs voorkomt dat het aantal aanwezige leden kleiner 

is dan het aantal bestuursleden. De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst 

en wenst iedereen een goede thuisreis. 

 

 

 



Goedgekeurd en vastgesteld de datum:  

 

 

 

Voorzitter       Secretaris 

 

w.g. M. Gerrietsen      w.g. G. Lubbers 

 


