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Ledenwerfactie

HVZ NIEUWS wordt 6 keer per jaar gratis
verzonden aan de leden van de vereniging.
Oplage: ca. 5000 per editie.

Op dit moment zijn we bezig met een
grootscheepse ledenwerfactie in de
Zaanstreek, inclusief Wormerland en
exclusief Assendelft en Krommenie.
Dit omdat we bij onze buren VZOD en
KO niet werven. In deze actie laten we
circa 55.000 brochures ‘Ga toch vissen’
verspreiden in onze streek. Deze brochures zijn beschikbaar gesteld door
Sportvisserij Nederland. Hopelijk leidt
dit tot een positieve ontwikkeling in ons
ledenbestand.

Redactie

Open dag

Postbus 87
1540 AB Koog a/d Zaan

Van der Ros Tekst en Reclame
Annegreet van der Ros
075 6213050
a.vdros@tekstenreclame.nl

Ontwerp en opmaak
Van der Ros Tekst en Reclame
Rick Pierik
075 6213050
r.pierik@tekstenreclame.nl

Advertenties

Heel iets anders is wel dat we hebben besloten dat de Open Dag niet meer buiten gehouden wordt. Dit om diverse redenen: zoals
de opkomst, de ruilbeurs, het tijdstip voor
de winkeliers was ongunstig, maar ook het
weer kan verkeerd uitpakken. De bedoeling
is weer terug te keren op het oude nest, weer
naar de Sporthal in februari. Dit betekent dat
we de Open Dag voor een jaartje overslaan,
wat na ruim 25 jaar moet kunnen. Uiteraard
zijn de deelnemers op de hoogte gebracht.

Fotografie
Anton van Daal, commissieleden
© Overname van artikelen, foto’s en illustraties is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming

Contributie

Zoals ieder jaar is het voor het bestuur steeds
weer ontmoedigend dat een aantal leden hun
contributie voor het voorliggend jaar niet
heeft betaald. Ook niet na een aanmaning.
Dan volgt er een belronde die echt erg veel
tijd, geld en moeite kost. Heel jammer. Hopelijk gaat dit in 2010 tot het verleden horen,
want voor € 32,- een heel jaar lid van een

sportvereniging zijn, zoals de HVZ, vindt u
nergens.
De maand mei ligt voor ons, traditioneel
weer onze gezellige ledenvergadering 18
mei in de Lindeboomzaal. U bent van harte
welkom. Ik hoop u daar te zien!
Thijs ten Wolde

agenda
Algemene Ledenvergadering HVZ

Dinsdag 18 mei, 20.00 uur Lindeboomzaal ‘De Coogh’, Koog aan de
Zaan

Klaverjassen

2 en 23 april, 20.00 uur, kantine van de Scheidsrechters, naast het
HVZ kantoor

Jeugd

24 april vliegvissen in de praktijk (Twiske) 9.00 – 12.00 uur

Koppel

zie pagina 11

Senioren 55 plus

7 mei 55 plus competitie
4 juni en 30 juli bootvissen

Senioren 65 plus
1 juni, Zuidervaart

Zomeravondcompetitie 2010

Zie voor het overzicht p. 8 van dit nummer

12 juni en 28 augustus
2
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van het bestuur

van de redactie

Algemene Ledenvergadering
Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 mei 2010 in de Lindeboomzaal van basisschool ‘De Coogh’,
Raadhuisstraat 57, Koog aan de Zaan. Aanvang 20.00 uur.
1. Opening
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 oktober 2009
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Jaarverslag 2009
6. Financieel verslag 2009, met het verslag van de financiële commissie
7. Begroting 2010 en definitief contributievoorstel 2011.
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2011 niet te wijzigen t.o.v.
2010.
8. Bestuurswijzigingen
Volgens rooster treden af: J. Alrich (DB lid algemene- en juridische
zaken), P. Glas (vz. Controlecommissie), M. Kuiper (vz. Vliegviscommissie), W. Spijkerman (vz. Baarscommissie). Behalve J. Alrich en M.
Kuiper stellen de andere twee bestuursleden zich herkiesbaar voor een
nieuwe periode van drie jaar. Het bestuur stelt de heer K. Mandjes
voor als opvolger voor de functie van voorzitter Vliegviscommissie.
De functie van DB lid Algemene zaken is vacant.
9. Rondvraag en sluiting
Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement heeft ieder lid het
recht voorstellen op de agenda van de ledenvergadering te laten plaatsen.
Deze voorstellen moeten tenminste vier weken voor de datum van de
algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend.
Indien de tijd het toelaat zal een film worden vertoond.
Tot besluit van de bijeenkomst vindt de traditionele verloting van
hengelsportartikelen en gerookte vis plaats.

Zomertijd
Op het moment dat ik dit schrijf, gaat de zomertijd bijna in. Heerlijk
dat het zonnetje zich steeds vaker laat zien. Niet meer die kou, maar
een lekker behaaglijk gevoel. Wat moet dat fantastisch zijn voor alle
visfanaten! Nu de winter voorbij is, zie ik ze steeds vaker bij ons voor
de deur. Zittend aan de waterkant of in een bootje. Terwijl ik achter
m’n computer zit, dobberen ze rustig rond. Ik zal niet ontkennen dat
ik soms wel eens zou willen ruilen. Lekker een dagje aan- of op het
water, in plaats van achter het bureau.
En terwijl ik de vissers vanuit mijn ooghoeken gadesloeg, werkten we
rustig door. Aan deze nieuwe editie van HVZ nieuws bijvoorbeeld.
Een dubbeldik nummer met een vol programma voor komend seizoen. Heel veel plezier en succes toegewenst!
Annegreet van der Ros

Let op:
Andere openingstijden HVZ-kantoor
Met ingang van 1 april heeft het HVZ-kantoor weer een zomerrooster. Dit houdt in dat de openingstijden tot en met 30 september
gewijzigd zijn.
In deze periode is het kantoor geopend op maandag-, dinsdag- en
woensdagmiddag van 13.30 t/m 17.00 uur.
De administratie

informatie
Dagelijks bestuur

Commissies

Adres

Th. ten Wolde, voorzitter
W. de Vries, secretaris
H. op den Akker, penningmeester
J. Alrich, juridische zaken

M. Kuiper, vliegviscommissie
J. de Jong, visstandbeheercommissie
J. Lotten, seniorencommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
C. Jongewaard, wedstrijden zoet
Th. ten Wolde, wedstrijden zout
P. Glas, controlecommissie
T. Moed, jeugdafdeling
A. de Looper, communicatiecommissie

Zuiderweg 72g Wijdewormer
Postbus 87, 1540 AB Koog a/d Zaan
075 6310183, www.hvznet.nl
e-mail: admin@hvznet.nl
Open van oktober t/m maart alle
werkdagen van 13.30 - 17.00 uur.
Van april t/m sept: maandag t/m
woensdag.

Rekeningnummer
ING Bank: 407968
IBAN: NL45 INGB 0000407968
Fortis Bank: 84.45.22.775
IBAN NL07 FTSB 0844522775

HVZ is opgericht op 23 maart 1941 en is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nr. 40617001. Lid van de federatie van
hengelsportverenigingen Noordwest Nederland, aangesloten bij Sportvisserij Nederland.
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Thuis op het water

Aluminium (vis)boten in diverse uitvoeringen
Helemaal ingericht naar uw wens
Bij Eggers vindt u de boot van uw dromen!

Eggers Jisp
Dorpsstraat 3
1546 LD Jisp (NH)
Tel. 075 6421364
www.eggers.nl

‘Het team staat
als een huis’
U zit zeker bij HVM&S

www.hvms.nl
Castricum: 0251 655086

Zaandam: 075 6510610

WT 500.01.08 Adv_A6Huis.indd 1

8/6/08 12:44:18 PM

Een stevige
financiële basis
voor al uw
droomplannen
De adviseur van Fortis Bank Nederland helpt
u graag om uw dromen waar te maken: met
een goed financieel advies. Meer weten?
Kom langs of bel voor een afspraak.
Zaandam, Westzijde 25-27, (075) 655 40 21

4

commissie zout

Zeevisavond

Pim en Dio: Zeesterren van 2009
Onder grote belangstelling vond op 29 januari jl. de traditionele zeevisavond van onze zeeviscommissie plaats, met onder
andere een terugblik op het wedstrijdseizoen 2009. Een seizoen waar het weer onze grote tegenspeler was. Er moest een
bootwedstrijd worden afgelast, maar ook een seizoen waarin
de vangsten niet tegen vielen.
Na het kopje koffie en koekje was er de opening en een prachtige
film over zeevissen rondom IJsland. Vervolgens werd na de pauze het
nieuwe programma voor 2010 gepresenteerd, gebaseerd op vier kanten vier bootwedstrijden. Daarna werd het tellen/meten van vis aan
de orde gesteld. En dat gaf uiteraard enige discussie. Uitgangspunt is
alleen het meten van maatse vis en ondermaatse vis belonen met 20
punten en... terugzetten. Het werd tijd om daarna de prijswinnaars
in de schijnwerpers te zetten. Met afstand werd Pim Pos eerste met
9 punten of wel 52-84 cm in vis gevangen. De Simon List trofee was
dan ook voor hem.
1e
Pim Pos
9 punten
2e
Steve Liauw
29 punten
1805 meter
3e
Anton Achterberg 37 punten
2440 meter
4e
Maarten Forrer
37 punten
1603 meter
5e
Wim Heijnen
42 punten
1601 meter

In de B werd Dio Schneider
2e
Klaas v/d Berg
3e
Nico Grippeling
4e
Arjan Dijkstra
5e
Wim Goudriaan

de winnaar met 59 punten en 572 cm vis.
63 punten
389 cm
117 punten
1010 cm
123 punten
237 cm
124 punten
266 cm

Extra prijzen

De extra prijzen gingen naar: Mart Hartog voor de bijzondere vangst
van een Tarbot op de Grevelingen, voor de grootste gul naar Pim Pos,
gesponsord door loodgietersbedrijf ERMO. En voor de beste kantvisser in de B noteerden we Klaas v/d Berg, gesponsord door de Wanhoop Nabij. Na de groepsfoto werd deze geslaagde avond met een
echte vis tombola afgesloten. En natuurlijk een speciale dank aan de
zeevisdames, die op voortreffelijke wijze de catering verzorgden.
Thijs ten Wolde
Nieuws - april/ mei 2009
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actueel
Nieuw visrecht

Polder Wijde Wormer
Het viswater van HVZ is uitgebreid! Onlangs hebben wij de visrechten verworven voor een aantal sloten in de polder
Wijde Wormer.

Om misverstanden te voorkomen, hierbij
een kaartje van de polder Wijde Wormer met
daarin met groen aangegeven in welke wateren we nu mogen vissen. Voor deze wateren
hebben wij het schubvisrecht. Deze wegen
zijn via de verharde weg te bereiken.

Voor alle duidelijkheid de ringsloten om de
polder de Wijde Wormer zoals de 1e ring
(Heerenhuissloot). De 2e Ring en de 3e Ring
(Noordering). Van deze wateren heeft de
HVZ al jaren het visrecht.
Het bestuur

Vrijwilligers onmisbaar
Rond Kerst en Nieuwjaar ontvingen vrijwilligers van de volgende commissies een kerst en nieuwjaarswens van het bestuur. De commissies: senioren, baars, klaverjassen, financiële, administratie, plak- ploeg, open dag, communicatie, wedstrijden zoet, wedstrijden zout, vliegvissen, jeugd,
visstandbeheer en controle, werden allen in een eigen kerstboombal genoemd. Aardig zal de lezer zeggen, maar wel een beetje laat en zij hebben gelijk. Maar weet u ook als lid dat al die commissies bemand worden door vrijwilligers die zich belangeloos voor uw vereniging inzetten?
Stel dat al die commissies worden samengesteld uit vijf personen, dan zijn dat 75 leden die actief voor de vereniging werken. Daarnaast kunnen
deze commissies rekenen op hulpleden die geen functie hebben. Een vereniging met zoveel vrijwilligers kan zich kerngezond noemen! Want
menige vereniging gaat kapot door gebrek aan vrijwilligers. Al komt er soms wel eens onenigheid voor, het is dan voor het bestuur de taak om
de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Want elke vrijwilliger is er één. Hebt u zin om ook wat nuttigs voor de vereniging te doen? Dan kunt
u zich altijd aanmelden bij het verenigingskantoor. Het is niet alleen gezellig werk maar ook nog eens nuttig.
Gilo
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zomeravondcompetitie

Wedstrijddata

11 mei Dinsdagavond
Nauernaschevaart
17 mei Maandagavond
Noordhollands kanaal
(ivm jaarvergadering)
25 mei (3e pinksterdag)
Noordhollands kanaal
1 juni Dinsdagavond
Noordhollands kanaal
8 juni Dinsdagavond
Noordhollands kanaal
15 juni Dinsdagavond
Noordhollands kanaal
22 juni Dinsdagavond
Nauernasche vaart
29 juni Dinsdagavond
Noordhollands kanaal
6 Juli Dinsdagavond
Noordhollands kanaal

19.00 t/m 21.30
19.00 t/m 21.30
19.00 t/m 21.30
19.00 t/m 21.30
19.00 t/m 21.30
19.00 t/m 21.30
19.00 t/m 21.30
19.00 t/m 21.30
19.00 t/m 21.30

Loten om 17.45 uur, verzamelen Nauernaschevaart nabij de Forbo en
het Noordhollands kanaal bij Spijkerboor. Deelname is gratis voor
leden.
In verband met het uitzetten van de wedstrijdbaan graag opgeven bij
Joop Gruijs, tel. 06-29390878,
E j.gruys1@kpnplanet.nl
Joop en Carl

interProvinciale Organisatie Sportvisserij
De interProvinciale Organisatie Sportvisserij (POS) is een samenwerkingsverband van Sportvisserij NoordWest Nederland en hengelsportfederatie
Gooi & Eemland e.o. Het werkgebied ligt in het westen en midden van Nederland. Bij de federaties zijn ca. 110 hengelsportverenigingen aangesloten, waarbij meer dan 110.000 sportvissers lid zijn. De federaties zijn aangesloten bij de landelijke overkoepeling Sportvisserij Nederland. De
organisatie behartigt de belangen van de sportvisserij in algemene zin en van de verenigingen en sportvissers in het bijzonder. Bij de POS werken
6 medewerkers vanuit een kantoor in Uitgeest (NH). Dit voorjaar verhuizen we naar een nieuw en ruimer kantoor in dezelfde plaats.
Door het vertrek van één van onze medewerkers en uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar twee nieuwe medewerkers (samen 1,5 fte):

SENIOR ADVISEUR SPORTVISSERIJ (m/v) 0,8 - 1,0 fte
de functie:
• Innoveren en implementeren regionale beleidszaken
• Verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op regionaal beleidsniveau
• Opzetten en mede begeleiding verzorging van diverse sportvisserij projecten
• Leiding geven aan het kantoor
• Verantwoordelijk voor PR en communicatie
• Ondersteunen van POS- en federatiebesturen
• Positieve ondersteuning aan aangesloten hengelsportverenigingen verlenen
• Ambassadeur in overlegsituaties met diverse instanties
• Relaties ontwikkelen en onderhouden
• Deelnemen aan landelijk overleg
• je profiel: Kennis van hengelsport, visstandbeheer, waterkwaliteit en inrichting viswater
• Relevante opleiding op HBO / Academisch niveau
• Affiniteit met vrijwilligersorganisaties
• Enthousiast, daadkrachtig, innoverend en stimulerend
• Netwerker en ambassadeur
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, natuurtalent in
schrijven

MEDEWERKER SPORTVISSERIJ (m/v) 0,5 – 0,7 fte
de functie:
• Behartigen van sportvisserijbelangen
• Ondersteuning van verenigingen op het gebied van water- en
visstandbeheer, inrichting
• viswater, (jeugd)activiteiten, promotie, controle enz.
• Het uitvoeren van projecten op het gebied van visstand(-beheer)
en sportvisserij
• Het verzorgen van vislessen op basisscholen
• Vertegenwoordigen van de sportvisserij in overlegsituaties
• je profiel: Opleiding op MBO/ HBO niveau
• Kennis van hengelsport, visstandbeheer, recreatie en toerisme
• Affiniteit met vrijwilligersorganisaties
• Goede contactuele en communicatieve vaardigheden

Wij zoeken teamspelers met een doelgerichte en praktische instelling. Bereidheid om minimaal één avond per week ’s avonds deel te nemen aan
bijeenkomsten. In bezit van rijbewijs B-E en eigen vervoer. Wij bieden uitdagende functies met een grote mate van vrijheid en goede arbeidsvoorwaarden, o.a. pensioenregeling via PGGM. De functies zijn ingeschaald in loonschaal 8 (medewerker sportvisserij) en 11 (senior adviseur) van de
CAO Sport. Meer informatie over de functies kun je inwinnen bij Maikel van Breugel, interim hoofd van het bureau (0251-318882). Meer informatie
over de POS en de federaties kun je lezen op de websites: www.sportvisserijnoordwestnederland.nl en www.sportvisserijgooieneemland.nl
Interesse? Stuur of mail je sollicitatiebrief met CV naar Stichting POS, t.a.v. Maikel van Breugel, postbus 2, 1910 AA Uitgeest.
Email: maikel@pos-sportvisserij.nl
Stichting POS
Hoorne 9
1911 BD Uitgeest
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tel: (0251) 31 88 82
fax: (0251) 31 83 46
info@pos-sportvisserij.nl

KvK Amsterdam 35030969
Rabobank 3119.99.476

seniorencommissie

65 plus wedstrijd 2010
Na 52 jaar is een einde gekomen aan de jaarlijkse wedstrijd
voor 65 plussers in de Heerenhuissloot. Het bestuur heeft geen
overeenstemming kunnen bereiken met het waterschap om
enkele eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Dit is het zoveelste water dat voor onze sport verloren gaat.
De commissie 55 plus, die deze wedstrijd altijd organiseert, is
echter niet voor een gat te vangen. De traditionele wedstrijd
voor onze 65 plus leden gaat gewoon door en wel op: dinsdag
1 juni in het water aan de Zuidervaart.

Inschrijven

In HVZ nieuws nr. werd het voorlopige programma viswedstrijden
voor onze 55 plus leden gepubliceerd. Voor deze oergezellige wedstrijd kunt u nog inschrijven bij Joop Lotten, tel. 075- 6158401 of 0615618911. Gevist wordt vanaf 7 mei elke vrijdag om de 14 dagen tot
3 september.
Joop Lotten

Aanmelden

Inschrijven en aanmelden voor 15 mei via onderstaand formulier. De
loting vindt plaats om 6.00 uur op de parkeerplaats aan het einde van
de Zuidervaart. Gevist wordt van 7.00 uur tot 10.00 uur. De prijsuitreiking, die ook dit jaar weer een feestelijk karakter heeft, vindt plaats
in het SVZ gebouw, naast het verenigingskantoor. Wilt u meedoen,
maar hebt u problemen met het bereiken van de visplaats? Neem u
dan contact op met Joop Lotten, tel. 075-6158401. Het lukt dan vast
wel om u op tijd naar de verzamelplaats te brengen. De vis moet u
echter zelf vangen.
Joop Lotten

Competitie 55 plus 2010

✃

Op 7 mei is het weer zover; onze gezellige 55 plus competitie. Zoals
ieder jaar wordt hier weer naar uitgekeken.
Om te beginnen, is de Zuidervaart voor de meesten een thuiswedstrijd. Ben je andere wateren gewend? Het went heel gauw! De
vangsten in de afgelopen jaren waren goed tot zeer goed.
Wat betreft plastic zakken en takken zal het dit jaar hoop ik beter
worden.

Deelnamebon Viswedstrijd
65+
1 juni 2010 Zuidervaart
Naam:

_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Bootvissen

Geboortedatum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres:

_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Op 4 juni is er weer de eerste competitie voor deelnemers. Graag van
tevoren bestellen in verband met het aantal boten dat beschikbaar is.
De tweede is op 30 juli.
Bestel je een boot voor twee keer maar kan je maar een keer? Probeer
dit dan onderling te regelen.

Postcode:

_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Woonplaats:

_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Telefoon:

_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Wil gehaald worden*

ja/ nee

Wil ...... personen meenemen
Wil als vismeter assisteren
*

ja/ nee

alleen binnen de Zaanstreek
Nieuws - april/ mei 2009
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jeugdcommissie
11 t/m 14 juli

Jeugdviskamp 2010
Ook dit jaar kunnen jullie je weer opgegeven voor het Zomerkamp op een eiland in de Nieuwkoopse plassen. We hopen dat
het weer meewerkt zodat we samen weer een leuk en spannend visrijk kamp gaan beleven! Slapen doen we in onze grote
legertent en natuurlijk zal er heel veel worden gevist. Na loting
vissen we met tweetallen vanuit bootjes en samen moet je zo
veel mogelijk vis vangen. We vissen op gewicht en jouw gevangen vis en het totaal van je vismaatjes worden opgeteld.
Uiteindelijk volgt er een prijsuitreiking aan het einde van het
kamp waarmee natuurlijk weer leuke prijzen te winnen zijn.

Viskampavontuur 2010
Voor slechts €50,- incl. eten, drinken en de bootjes
Naam: 		
Adres: 		
Postcode en woonplaats:
Telefoon: 		
Leeftijd: 		
Zwemdiploma:
Vegetarisch/medicijngebruik:

Het kampeereiland ligt in een schitterende omgeving. In de buurt
is een openlucht zwembad waarin met mooi weer gezwommen kan
worden.
Op dinsdag hebben we altijd een heerlijke barbecue en als er gelegenheid is een kampvuur.
Voor noodgevallen heeft de kampleiding mobiele telefoons ter beschikking zodat je voor je ouders te bereiken bent. De mobiele telefoonnummers worden voor vertrek aan je ouders uitgereikt.
Voor iedere wedstrijd bestaat de mogelijkheid om tegen zeer lage prijzen maden en voer te kopen bij de kampleiding. (jeugdcommissie)
Geef je dus op voor dit visavontuur. De kosten bedragen dankzij onze
sponsors voor vier dagen slechts € 50,- per persoon. Dit is inclusief
bootjes, eten en drinken etc. Alleen een beetje voer en maden kost nog
wat geld. Een hengel en leefnet moet je natuurlijk zelf meenemen.
Vul de onderstaande bon in want VOL IS VOL!
Frans Hagens

Handtekening Ouders/Voogd:
Inleveren en contante betaling voor 14 juni 2010 bij: Meindert Bronger, Pieter Latensteinstraat 62, 1501 VH ZAANDAM.
Tel. 075-6176857. Per bank of giro naar HVZ Jeugd - bankrekeningnummer 124 901 298. Onder vermelding van naam en “zomerkamp HVZ jeugd”.
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Zijn er nog vragen over het viskamp? Of willen je ouders informatie? Bel dan met Meindert Bronger of Frans Hagens
Tel. 06-43095500

We gaan weer
jeugd koppelen!
Het is inmiddels een goede vaste gewoonte geworden. Tijdens en aan het
eind van het wedstrijdseizoen gaan we
twee keer gezellig koppelen.
Dit jaar op zaterdag 12 juni en zaterdag 28
augustus. Tijdens deze wedstrijden is het
de bedoeling dat een HVZ jeugdlid gaat
vissen met een familielid. Dus met je vader, moeder, oma, opa, broer, zus, oom,
tante, het maakt niet uit als het maar familie is. Jullie kunnen dan samen laten
zien wie de beste visfamilie is.

Nog FF en dan
gaan we weer
vissen!
De dagen vliegen voorbij. De Paasdagen zitten er al weer op en mei nadert met grote
stappen.
Op 9 mei is alweer de eerste wedstrijd in de Zuidervaart te Zaandam van de zomeravondcompetitie voor de jeugd van 6 tot 19 jaar. Als je tussen de zes en negentien
jaar oud bent, moet je dus je hengels in orde gaan maken, je haakjes scherpen, je
snoertjes uitloden en je gereed maken, om tot de zomervakantie weer acht wedstrijden mee te vissen. Voor mooie prijzen en helemaal gratis voor HVZ leden. Doen dus!
Wat heb je verder nodig? Een hengel van minstens 4 meter lang, een goed tuigje, voer, maden
of brood, een leefnet en een schepnet en goede zin. Kun je niet vissen dan is de jeugdcommissie
altijd bereid te helpen. Heb je geen goede hengel? Dan kun je er voor de wedstrijd misschien
eentje lenen van de jeugdcommissie. Volgend jaar kun je dan de jeugdcursus doen om nog
beter te leren vissen en heb je misschien een hele uitrusting bij elkaar gewonnen.
Waar vissen we verder nog de komende maanden? Dit kun je in het wedstrijdboekje vinden
wat je kunt downloaden vanaf de HVZ website www.hvznet.nl of anders bewaar je het onderstaande lijstje.
In ieder geval hopen we jullie allemaal te zien op 12 mei!
Visgroeten van de jeugdcommissie

Mede door onze sponsors kan ieder koppel weer een mooie prijs te winnen en het
allermooiste: de deelname is gratis!
Alle HVZ jeugdleden mogen meedoen
dus niets staat jullie in de weg om mee
te doen. Kun je niet alle twee de wedstrijden? Geen probleem want iedere wedstrijd staat op zichzelf en heeft na afloop
een eigen prijsuitreiking.
De wedstrijden worden in principe in
de Zuidervaart in Zaandam gevist. Kunnen we daar door omstandigheden niet
terecht dan wijken we uit naar de Watering. We vissen van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Inschrijven vanaf 8.00 uur aan de waterkant. Kom allemaal want zoals alle jaren
worden dit weer topdagen!

Zomeravond competitie Jeugd 2010 (woensdag)
plaats

datum

tijd

Gouw/Zuidervaart Zaandam

12 mei

18.30 uur

Nauernasche vaart nabij de Forbo Krommenie

19 mei

18.30 uur

De Delft te Assendelft

26 mei

19.00 uur

Watering wijk Westerwaterin te Zaandam
Noordsterpark Wormerveer
Gouw Kogerveld Zaandam

2 juni
9 juni
16 juni

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Watering Peldersveld t.o. de Brandaris Zaandam

23 juni

19.00 uur

De Delft te Assendelft

30 juli

19.00 uur

7 juli

19.00 uur

De Gouw / Zuidervaart Zaandam
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verslag van het bestuur over 2009
Het jaar 2009 is, ondanks het kleine verlies aan leden, voor de HVZ prima verlopen.
Financieel werd het jaar met een klein
batig saldo afgesloten, zie verder het
financieel verslag van de penningmeester, elders in het HVZ-nieuws.

Bestuursvergaderingen

Het Algemeen bestuur vergaderde acht keer
en het Dagelijks bestuur kwam negen maal
bij elkaar. De verschillende vergaderingen
van de federatie en de visstandbeheercommissies werden bijgewoond. Daarnaast waren er overleggen met de gemeente en een informeel overleg met hsv Haarlem en VZOD.
In mei was er de voorjaarsvergadering en in
oktober de najaarsvergadering. Tijdens de
najaarsvergadering werd Frans Hagens als
HVZetter van het jaar benoemd en hield
Gerwin Gerlach van Sportvisserij Nederland
een boeiende lezing over karpervissen.

HVZ Nieuws

nieuws 2

Het jaar werd
traditioneel begonnen met de Nieuwe visrec
hte
communicatie- Wijdewormer n
avond.
Een
avond
voor
het bestuur,
de commissieleden en de
administratie. De avond
stond in het
teken van het
nieuwe HVZ- nieuws. Een full color uitgave in een totaal nieuw jasje. Nadat
jaren met name Alan de Geus voor de vorige
uitgaven van HVZ-nieuws verantwoordelijk
was, kreeg een ieder op deze avond de gelegenheid om met de nieuwe redactie kennis te
maken. Een eerste proefdruk werd op deze
avond gepresenteerd en de verwachtingen
waren voor 2009 hooggespannen. In 2009
zijn volgens het inmiddels vaste schema zes
nummers van het nieuwe HVZ-nieuws uitgekomen. In het algemeen zijn de reacties
zeer positief ontvangen. De communicatiecommissie krijgt onder leiding Arno de
Looper steeds meer gestalte en zal straks een
schakel zijn tussen het bestuur/commissies
en de redactie, maar ook de leden.
De PR rondom de Algemene Ledenvergaderingen en de HVZ in het algemeen zullen
verder worden ontwikkeld.
nr.

www.hvznet.n
l
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Ledenwerfactie

Het HVZ-kantoor is wat betreft het bouwkundig onderhoud weer in prima staat. Er
zijn in eigen beheer boeidelen vervangen,
de kozijnen geschilderd en de raamroosters
opnieuw gespoten. In 2009 is er weer een ledenwerfactie gehouden, met als resultaat 50
nieuwe leden.
De uitbreiding van de visrechten, met de
polder Wijdewormer, werd in 2009 voorbereid en krijgt per 2010 gestalte. De open dag
werd in mei weer in de buitenlucht georganiseerd.Ook nu weer naast het HVZ- kantoor op het sportpark de Kalverhoek. Er was
veel toeloop van sporters van de tegelijkertijd
georganiseerde voetbaltoernooien. Hoewel
het een prima verlopen dag was, is meer belangstelling van winkeliers en bezoekers zeer
gewenst.

Nota dierenwelzijn

In 2009 bereidde de gemeente Zaanstad een
nieuwe nota dierenwelzijn voor, zonder overigens de georganiseerde hengelsport hierover te raadplegen. De hengelsport werd in
het concept als zeer negatief afgeschilderd
en neergezet. Met steun van Sportvisserij
Nederland is bewerkstelligd dat de zeer negatieve teksten zijn afgezwakt of herschreven.
Daarnaast is een aantal positieve zaken van
de sportvisserij in de definitieve versie verwerkt en benoemd.

twee of meer verenigingen. In het jaar 2009
zijn 387 leden uitgeschreven wegens het uitblijven van contributiebetaling. Vaak wordt
men wel weer lid via de winkeliers. De HVZ
maakt hierdoor onnodig allerlei extra administratieve kosten. Om dit te beteugelen, is in
2009 het inschrijfgeld fors verhoogd.
Het bestuur ziet het als een uitdaging om in
het jaar 2010 door acties weer een flink aantal
nieuwe leden te werven.

Baarscommissie

In 2009 heeft de Baarscommissie niet stil
gezeten. Aan het begin van het jaar werd
weer meegewerkt aan het programma van
de Jeugdafdeling. Er is geprobeerd de jeugd
enthousiast te maken voor het baarsvissen en
ze te laten zien hoe een baarstuigje wordt gemaakt. Het is een leuke bezigheid en vooral
wanneer de kinderen vol overgave de tuigjes
aan het maken zijn en volledig opgaan in de
verhalen van de baarsvissers.

Ledenaantal

In 2009 hebben wij ruim vierhonderd
nieuwe leden ingeschreven. Het merendeel
hiervan is bij onze wederverkopers, de hengelsportzaken aangemeld, die wij hiermee
willen complimenteren. Ook de ledenwerfactie met flyers leverde vijftig nieuwe leden op.
Desondanks is ons totale ledenbestand met
45 leden minder, licht gedaald naar een totaal
van 4895 leden. Door overlijden verloren wij
veertig van onze trouwe leden. Waarschijnlijk door de financiële crisis hebben zich toch
ook weer een aantal subleden afgemeld, die
door de vispas geen lid meer wilden zijn van
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In februari vond de toetreding plaats in de
wedstrijdcommissie van de Federatie. Door
drie personen worden ieder jaar de plaatsingswedstrijden voor het NK georganiseerd.
Daarnaast wordt geprobeerd het baarsvissen
flink te promoten.

Kampioenschap

In augustus was er weer het ‘HVZ Baarskampioenschap’. Dit werd traditioneel gehouden
in de Gouw te Zaandam. De opkomst was

Ledenaantal
Senioren
65+leden
Partnerleden
Junioren
Aspiranten
Totaal

2009

2008

2007

2006

2005

3.961
310
117
193
314
4.895

3.983
322
127
201
307
4.940

3.886
304
132
197
394
4.913

3.867
337
134
150
371
4.859

3.942
367
154
133
374
4.970

minder dan het voorgaande jaar, maar met
een aantal van 1410 baarzen, een gemiddelde
van 47 stuks per deelnemer, was het zeer succesvol. Het is alleen jammer dat er te weinig
HVZ-ers meededen, degenen die wel meevisten deden het niet slecht:
63 stuks
4e Leo Borst
9e Tim Mandjes
55 ,,
12e Kees Mandjes
50 ,,
13e Willem Spijkerman48 ,,
29e Hennie de Boer 33 ,,
Verder werd er in ons water de voorselectie
van het NK Baarsvissen gehouden, georganiseerd door Krommenie e/o. Hieraan deden
slechts 3 HVZ-leden mee, waarvan zich er
twee plaatsten voor het NK.
3e Willem Spijkerman68 stuks (geplaatst)
8e Kees Mandjes
55 ,, (geplaatst)
41e Hennie de Boer 19 ,,

deel. Aansluitend is er in het Twiske geoefend
met vliegvissen. Door de Vliegviscommissie
ondersteund, hebben een aantal jeugdleden
met de op de cursusavond gebonden vliegen
geworpen. De zomeravondcompetitie is matig bezocht en achttien jeugdleden hebben in
twee klassen (A en B) gestreden voor de beste
vangsten. Het is goed te bemerken dat ook
meisjes vissen leuk vinden, want er waren
drie deelneemsters in 2009.

Wedstrijden

De open jeugdwedstrijd was met zeventien
deelnemers, waaronder kinderen van omliggende verenigingen, goed bezocht. De federatiewedstrijden leverden drie HVZ-jeugdleden geen deelnamebewijs aan het NK op.
Het zomerkamp is weer goed verlopen en
achttien jeugdleden hadden een gezellig
kamp.

Totaal gevangen baarzen: 1917 stuks, gemiddeld 38 baarzen per deelnemer.
Het NK werd in de omgeving van Barsingerhorn gevist op 3 oktober 2009, met een
windkracht 11 op de kant was het een moeilijke strijd. Willem Spijkerman ving, met een
21e plaats met 43 stuks, nog redelijk. Kees
Mandjes wist er 23 op de kant te halen met
uiteindelijk een 39e plaats. Er werden in totaal 1882 baarzen gevangen, dat gaf een gemiddelde van 41 baarzen per deelnemer.
In 2010 staat weer het HVZ Baarskampioenschap op het programma, wat tevens meetelt in de competitie van ‘Baarsvisser van
het Jaar’. Hopelijk nemen meer HVZ-leden
hieraan deel.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie telt negen enthousiaste
leden, waarvan er twee vanuit de eigen jeugd
zijn doorgestroomd. Er werd in 2009 zes keer
vergaderd. Het jaar werd begonnen met de
jeugdcursus, hieraan namen acht kinderen

De jaarlijkse koppelwedstrijden waren ook
al een succes met tussen de vijftien en twintig deelnemende koppels. De dames deden
het ook erg goed en vielen in de prijzen. Als
afsluiting van het seizoen is op de eerste zaterdag in november een feestelijke prijsuitreiking met bingo en tombola gehouden.
Kortom het was weer een prima jaar voor
de jeugdafdeling en met een vergelijkbaar
programma zal ook in 2010 de jeugd worden
gebonden.

Commissie zout

Het commissiebestuur is in 2009 acht keer
bijeengeweest. De zeevisavond vond plaats
op 20 februari 2009 en werd uitstekend bezocht, op deze avond werden o.a. de prijswinnaars van 2008 in het zonnetje gezet, en
hield reisbureau P en S een presentatie over
visreizen naar Noorwegen. Traditioneel waren er totaal acht wedstrijden, waarvan vier
kantwedstrijden vanaf de Noordpier bij Wijk
aan Zee. Daarnaast vier bootwedstrijden,
twee vanaf Scheveningen, één uit Den Oever

en één op de Grevelingen. Dit was een gezamenlijke en daarmee een zeer gezellige reis
met de touringcar.
De vangsten in 2009 waren goed te noemen,
zeker in vergelijking met 2008. De weergoden daarentegen waren niet bepaald gunstig,
steeds was het weer slecht en speelde de wind
de HVZ parten, hierdoor moest één wedstrijd vanuit Scheveningen worden afgelast.
Meestal is de tijd dan te kort om hiervoor
nog een alternatief te organiseren. Helaas had
de commissie en zeker de penningmeester te
maken met een lichte daling van het aantal
deelnemers Naar de oorzaak kan worden
gegist, zeker kan het weer een oorzaak zijn
geweest en misschien ook wel een beetje de
recessie?

Vliegviscommissie

2009 was een jaar waar de commissie met gemengde gevoelens op terugkijkt. Het seizoen
is eigenlijk wat afwijkend, het loopt namelijk
van september tot en met april. Er hebben
helaas zeven leden het lidmaatschap opgezegd, maar drie nieuwe leden hebben zich
aangemeld.
Op de donderdagavond, één keer in de
veertien dagen, wordt de bindavond druk
bezocht door gemiddeld dertig leden. Het
aantal leden bedraagt nu 44 personen. Het
full dressing zalmbinden kon niet meer doorgaan omdat de instructeur stopte en er op dat
moment geen opvolger was. In seizoen 20102011 zijn er weer plannen om dit op te starten, maar dit ook verder uit te breiden.
Op verzoek is er begonnen met de instructie van hair wing zalmvliegen (vangende). Er
wordt geprobeerd om elke maand een keer
met elkaar te vissen. Eind maart is er door
twintig deelnemers een weekend in Assen
gevist.
Ook het forelvissen in Doornspijk De Haer
was met veel deelnemers een leuke dag.
Het bezoek aan De Kyl in Duitsland was met
vijftien mensen een groot succes en wordt op
19 mei 2010 weer met zestien man bezocht.

Werples

Verder werd er weer op een aantal zaterdagen
werples gegeven op de Kalverhoek door een
aantal gecertificeerde werpinstructeurs. Er
was hiervoor veel belangstelling van de leden.
Deze werpinstructeur is ondersteund door
het laten volgen van een cursus. In totaliteit
zijn er drie gecertificeerde instructeurs bij gekomen. Deze instructeurs gaan in 2010 een
Nieuws - april/ mei 2009
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verslag van het bestuur over 2009 (vervolg)
tweedaagse cursus volgen in Dronten, voor
de eerste gecertificeerde instructeurs van de
VNV.
Er is ook weer een hengelbouw georganiseerd. Dit werd voor het eerst gegeven door
een lid van de commissie. Voorheen werd dat
door Handy Fish geregeld. Ook hierbij was
er veel belangstelling (zestien man) en het
was geweldig om te zien hoe iedereen met
heel veel enthousiasme deze cursus volgde
om daarna thuis de hengel af te bouwen. De
resultaten waren verbluffend. Eind 2010 zal
er weer een cursus worden gegeven.
De opendag was voor de vliegvissers teleurstellend en gezocht wordt naar iets anders.
Het was leuk was om een keer met de baarscommissie te vissen, alleen jammer dat er te
weinig belangstelling was, maar het is zeker
voor herhaling vatbaar. Verder zijn er plannen om nog meer vliegvissers uit de HVZ en
de Zaanstreek te benaderen. In 2010 wordt
dat verder uitgewerkt.

Seniorencommissie

Bij de senioren 55+ en 65 + is alles naar wens
verlopen. De tien competitiewedstrijden
verliepen weer als vanouds. Hieraan deden
over de maanden mei tot en met september
ongeveer 25 deelnemers deel. De twee bootvisdagen zijn weer in de smaak gevallen, alsmede de koppelwedstrijd die telden voor de
competitie. Het gewicht telde p.p. en opgeteld met gewicht van de vismaat als totaalgewicht, voor de koppeloverwinning.
De prijsuitreiking was zeer geslaagd en werd
gehouden in het SVZ-gebouw. Een ieder
ging met een prijs naar huis.

De jaarlijkse 65 + viswedstrijd in de Herenhuissloot was in 2009 iets minder bezocht
dan in voorgaande jaren, waarschijnlijk veroorzaakt door het zeer slechte weer. De begaanbaarheid van het terrein en het water zelf
vanwege de zeer weelderig groeiende waterplanten werkte niet mee. Daarnaast zijn er
een aantal leden om gezondheidsreden niet
meer in staat om mee te doen. Ook zijn er
leden uit deze doelgroep in 2009 helaas overleden. Hopelijk kan er in 2010 meer voor
deze groep worden gedaan en kan er worden
gevist op een voor een ieder, en zelfs voor rolstoelen, bereikbare plaats.

Het HVZ-clubblad wordt door veel van bovenstaande deelnemers verzendklaar gemaakt
zodat elk lid het blad op tijd ontvangt. Er
wordt door deze senioren dus niet alleen gevist.

Commissie Zoet

De afdeling Zoetwaterwedstrijdvissers hebben een redelijk jaar achter de rug. Er werd
in mei begonnen met de wedstrijden. In juli
werd de reeks van totaal tien zomeravonden
beëindigd. Er waren 26 deelnemers die op de
dinsdagavond visten in verschillende wateren. Veelal in het Noordhollands kanaal en
de Nauernaschevaart, omdat daar een goed
parcours uitgezet kan worden. Hoewel dat
bij de Nauenaschevaart ook beperkter wordt.
Helaas waren er geen federatiewedstrijden.
Voor 2010 wordt bezien of dat toch weer op
de agenda staat.

Wintercompetitie

Er was ook weer een wintercompetitie, hoewel dit voor de organisatie wel wat moeilijker
wordt door het ouder worden van de commissieleden en de deelnemers, die hand en
spandiensten verrichten. Gelukkig waren er
een aantal leden die hielpen met het parcours
uitzetten en het wegen. Er waren 25 deelnemers, waaronder zelfs enkele nieuwe. Met
veel harde wind en regen zaten de weersomstandigheden, tijdens de acht wedstrijden,
niet mee.
14
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De laatste wedstrijd werd op 19 december
i.v.m. de sneeuw en vorst afgelast. Op een later tijdstip was er geen mogelijkheid om deze
wedstrijd alsnog te vissen.
Na een geslaagde afsluiting in het Wapen van
Assendelft, waar de prijzen van de zomer- en
wintercompetitie werden uitgereikt, met de
bekende snert en het roggebrood met spek,
kan de commissie terugkijken op een goed
en geslaagd 2009.

Controlecommissie

Met name in het voorjaar 2009 is er goed
gecontroleerd. In april vond zelfs een grote
bliksemcontrole plaats, waar onze BOA en
alle controleurs aan deelnamen. Vele verschillende wateren en sportvissers werden ter
plaatse bezocht. Hierover heeft u kunnen lezen in het HVZ-nieuws nr. 2 in 2009.
Ook de pers heeft ruim aandacht besteed aan
deze actie en in grote mate werd dit ook toegejuicht door alle (wit)vissers die keurig in
het bezit zijn van de vispas en op de juiste
manier aan de waterkant bezig waren.
Inmiddels heeft één van de recent opgeleide
controleurs zijn diploma behaald.
In 2010 zullen de controles flink worden uitgebreid. Niet alleen langs de oevers maar ook
per boot. De federatie heeft inmiddels vele
Boa’s en gezamenlijk zal men aan de grotere
controles deelnemen.

VisstandBeheerCommissie

In de personele bezetting is er een wisseling
geweest. Door minder vrije tijd heeft Peter
Glas een keuze moeten maken tussen de
controlecommissie of de VBC. We hebben
het regelmatig over het belang van controle
langs en op het water, daarom is de prioriteit bij de controle- commissie uitgekomen.
Peter wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet en we zullen zijn inzet en deskundigheid
missen. Gelukkig heeft Matthijs Ufkes zich
gemeld om de VBC te versterken en draait
inmiddels goed mee. Zijn eerste cursus heeft
hij gevolgd en met een certificaat afgesloten.
Ook Ton Moed heeft de cursus gevolgd en
wist hem af te sluiten met een certificaat die
hij kon toevoegen aan de certificaten die al
had.

lijk van Sportvisserij Nederland. We blijven
hopen dat ze tot inkeer komen en zich realiseren dat er zo veel deskundigheid verloren
gaat. Om een beter inzicht te krijgen over de
visstand in bepaalde wateren is een bestandopname een belangrijk onderdeel daarvan.
Ook voor het Waterschap /gemeente is het
van belang te weten hoe de visstand is. Denk
hierbij aan de KRW. Wat voor soorten, hoe
is de opbouw in jaargangen, wordt een soort
te dominant waardoor onttrekking van belang kan zijn of juist uitzetten om een zetje in
de goede richting te kunnen geven? Toen dit
werd geschreven lag er al een maand sneeuw
op het ijs met, waarschijnlijk, ernstige gevolgen voor de visstand. Daar moet je inzicht in
kunnen krijgen en dat is o.a. het uitvoeren
van bestandopnames.

Vissterfte

Wat vissterfte betreft sprongen twee plaatsen eruit. In de Weer in Zaandam was het
weer raak. Honderden vissen, vooral grote
vis, hebben het loodje gelegd. Hier was, naar
onze mening, de overstort weer het grote probleem. De omwonenden begonnen met het
redden wat er te redden viel. Bij de Noordwachter is een pomp inwerking gesteld om
door te spoelen met water uit de Watering
die voldoende zuurstof bevatte, maar voordat
de effecten daarvan merkbaar zijn aan de andere kant van De Weer, dan gaat er ten minste een dag overeen.
In Wormerveer, aan de Ruyterkade, waar
door de omwonenden graag werd gevist omdat het een goede visstand had met grote karpers, heeft het noodlot dramatisch toegeslagen. Net zoals bij de Weer zijn omwonenden
uren bezig geweest om vis over te zetten naar
de Zaan. Ook hier weer vele dode vis.

Oorzaak

Er waren twee factoren de oorzaak, namelijk
maaien en de overstort(en). Bij maaien zal
je altijd meeuwen erboven zien en zo nu en
dan zie je er één duiken en met een visje omhoogkomen. Als er maar steeds meer meeuwen komen en blijven duiken dan is er iets
mis. Je zou denken de man op de boot ziet
toch ook de extreem vele meeuwen duiken,
stop dan, bel je opdrachtgever en vraag of hij
hulp stuurt om de vissen te redden en ga pas
door als er een oplossing is, bijvoorbeeld de
boot via een kabel langs de kanten te trekken. Helaas is het daar nog steeds een groot
probleem. Als je bij de lozingspunten kijkt
zie je de smurrie eruit komen. Grote plekken bruine derrie markeren de plekken. Als
de temperatuur iets stijgt, ruik je het al. Volgens een omwonende ontkent de gemeente
het bestaan van één of meerdere overstorten.
Twee plaatsen zijn zo aan te wijzen. We zullen de gemeente en het waterschap blijven
bellen om in ieder geval de moeite te laten
nemen om de klachten te onderzoeken en op
die plekken watermonsters te nemen. Niet
alleen verschillende omwonenden denken
dat er dan maatregelen genomen moeten
worden, ook de HVZ deelt die mening.

Calamiteiten

Het is altijd makkelijk om telefoonnummers
te hebben die gebeld kunnen worden bij
calamiteiten zoals vissterfte. Voor het waterschap is dat 0800-1430. Voor de gemeente is
het nummer 14 075. Via dit nummer wordt
u doorverbonden. U krijgt helaas niet de
direct verantwoordelijke, uw klacht word
genoteerd en intern naar de desbetreffende
afdeling gestuurd.
Wim de Vries

Wet grote vistuigen

Wat de nieuwe wet grote vistuigen betreft
heeft LNV nog steeds het licht niet gezien,
de sportvisserijverenigingen die altijd al bestandopnames uitvoerden mogen dat nog
steeds niet op eigen titel, maar zijn afhankeNieuws - april/ mei 2009
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De voortdurende financiële crisis heeft in 2009 enige nadelige invloed gehad op de
ontwikkeling van het ledenaantal bij de HVZ. Ondanks de PR- acties die gevoerd zijn,
is het ledenaantal licht gedaald. Hoofdzakelijk door opzegging van leden met een
dubbele vispas en daarmee lid van meer dan één vereniging. Ook de contributiebetalingen kwamen vertraagd binnen en teveel mensen moesten worden uitgeschreven door het uitblijven van de bijdrage voor contributie en vispas.De stijgingen in de
uitgaven zijn beperkt gebleven. Door verdere kostenverlagingen kon toch nog met
een klein positief resultaat worden afgesloten.
Diverse vrijwilligers hebben met veel inzet
bij onderhouds- en verenigingswerkzaamheden weer meegeholpen en daardoor aan het
positieve resultaat bijgedragen. De HVZ is
een actieve vereniging met thans een van de
laagste contributies in de regio. Het resultaat
van € 847 zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. De bedragen op de Balans
en Verlies en Winstrekening zijn afgerond
op hele euro’s.

Toelichting op de Balans van 3112-2009
Vaste Activa

Kantoorinventaris € 1.004. In 2009 is een
HP laserprinter aangeschaft. Hierop worden
o.a. de adreslabels voor het HVZ- nieuws
gedrukt. Er zijn verder, volgens schema, de
gebruikelijke afschrijvingen gedaan.

Vlottende activa

Kas, Bank, Giro en Deposito totaal €
238.080. Deze gelden zijn inclusief een groot
deel van de reeds ontvangen contributies
voor 2010. In 2009 is de Postbankrekening
volledig opgegaan in de ING waar inmiddels
ook een Rentemeer rekening is geopend.

Debiteuren

Balans per 31 december 2009
Activa
Gebouwen
Visrechten
Markervaart
Nauernaschevaart

€
€
€
€

1
1

Inventaris

€

1.004

Boot/Trailer
Debiteuren
Depot TNT post

€
€
€

1
2.345
1.095

Kas
Fortis RC

€
€

667
30.353

ING RC
Deposito
Deposito
subtotaal

€
€
€
€

31.699
95.362
80.000
242.529

Jeugdafdeling
Wedstrijdcommissie zoet
Seniorencommissie
Baarscommissie
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling
Totaal

€
€
€
€
€
€
€

3.077
161
697
0
3.745
5.894
256.104

16

1

Nieuws - april/ mei 2010

€
€
€

75.018
847
75.865

Het totaalbedrag van € 2.345 betreft enkele
openstaande rekeningen voor advertenties
in ons HVZ- blad en rekeningen voor verkochte vispassen door wederverkopers. Ook
is hierin een bedrag van € 1.500 aan te verwachten rente opgenomen.

Fonds onderhoud
viswater

€

57.796

Passiva

Crediteuren
Te bet. Loonbelasting

€
€

1.650
263

Contributies 2010
Abonn.gelden visblad
2010

€
€

106.679
276

Passiva
Algemene Reserve
Saldo 31-12-2008
Resultaat 2009

Fonds onderhoud viswater is ongewijzigd
€ 57.795.

Crediteuren

Wij verwachten nog € 1.650 te moeten afrekenen met SVN voor verstrekte vispassen
aan nieuwe leden. Af te dragen loonbelasting
over december bedraagt € 263,-.

Contributies 2010

Jeugdafdeling
Wedstrijd zoet
Senioren Comm
Baarscomm
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

€

242.529

€
€
€
€
€
€
€

3.077
161
697
0
3.745
5.894
256.104

Een bedrag van € 106.678 is reeds binnengekomen aan contributies voor 2010 wat een
positieve trend is t.o.v. het voorgaande jaar.
Daar het gelden zijn voor het jaar 2010 zijn
ze in de balans opgenomen als schuld aan het
volgende boekjaar.
Het positieve resultaat van € 847,- zal, als
eerder vermeld worden toegevoegd aan de
algemene reserve.

Verlies en Winst rekening 2009 en begroting 2010

Ontvangsten
Contributies
Aanmaningen
Inschrijfgelden
Diverse vergunningen
Distributievergoeding Vispassen
Rentebaten
Totaal
Uitgaven
Afdracht Landelijk SVN+ Federatief
Onderhoud en huur viswater
Diverse vergunningen
HVZ nieuws
Drukwerk overig
Portikosten/distributie
Personeelskosten
Reiskosten
Representatiekosten
Energiekosten
Afschrijving Inv/kantoormachines
Groot onderhoud gebouwen/inv
Onderhoud kantoormachines
Onderhoud kantoor/schoonmaak
Telefoon/Internet
Overige huisvestingskosten/kantine
Kantoorartikelen
Verzekeringen
Bestuurskosten
Vergaderkosten
Diverse kosten
Controle commissie
Wedstrijdcommissie Zoet
Wedstrijdcommissie Zout
Jeugdcommissie
Vliegviscommissie
Baarscommissie
Seniorencommissie
PR commissie en Open Dag
Visstandbeheercommissie
Bankkosten
Contributies/Abonnementen
Positief/ resultaat

2009

Begroting
2009

Begroting
2010

€
€
€
€
€
€
€

142.737
1.265
3.564

148.000

4.609
4.226
156.400

1.150
4.200
4.500
157.850

144.000
1.500
4.000
1.000
4.600
3.500
158.600

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

85.438
0
682
17.748
1.149
13.716
6.970
1.091
154
2.256
1.245
2.970
267
919
1.231
1.689
962
1.292
1.479
1.755
881
67
1.200
500
2.250
600
0
1.200
1.469
3.339
921
113
847
156.400

80.700
1.000
750
16.000
2.500
13.000
7.000
1.200
800
2.200
1.500
3.750
800
1.400
1.200
1.700
1.700
1.250
1.750
1.500
1.000
1.000
1.200
500
2.050
600
800
1.200
3.500
3.000
1.000
300
0
157.850

87.000
1.000
750
18.000
1.500
14.000
7.300
1.200
500
2.400
500
2.000
800
1.200
1.400
1.700
1.400
1.400
2.000
1.800
1.000
300
1.200
500
2.050
600
800
1.200
2.900
3.000
1.000
200
-4.000
158.600

Afdracht

De afdrachten aan Sportvisserij Nederland
en de Federatie zijn in 2009 lager dan in 2008
maar toch hoger dan aanvankelijk begroot.
Hier zal in de begroting van 2010 een correctie worden toegepast.

Onderhoud viswater

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2009 Ontvangsten
Contributie-inkomsten

Zijn nagenoeg gelijk aan die van het voorgaande jaar. Wel is in 2009 begonnen met een splitsing tussen werkelijke contributie-inkomsten en die van aanmaningen en inschrijfgelden. Deze
splitsing geeft een duidelijker beeld omtrent de ledenontwikkeling en het betalingsgedrag
m.b.t. de contributies.

Rentebaten

Toelichting op de Verlies en
Winst rekening 2009 Uitgaven

Onderhoud en huur viswater zijn thans in
één rekening samengevoegd. Er zijn in 2009
geen speciale projecten geweest. Wel zijn er
kosten gemaakt voor onderzoek. Deze kosten zijn ondergebracht bij de Visstandbeheercommissie. De huurgelden viswateren
worden grotendeels door de Federatie gecompenseerd.

Groot onderhoud gebouwen/
inv

De noodzakelijke werkzaamheden aan bestrating en hekwerk zijn uitgevoerd. Ook het
schilderwerk buiten aan het verenigingsgebouw en botenloods is met uitsluitend materiaalkosten door vrijwilligers gerealiseerd.
De computerprogramma’s worden voor een
vriendenprijs up-to-date gehouden. Hierdoor zijn de totale uitgaven van € 2.970
ruim binnen de begroting gebleven.

HVZ Nieuws

€ 17.747. Dit is 10% boven de begroting. De
redactionele en drukkosten zijn goed binnen
de begroting gebleven. De overschrijding
komt door de kosten van de plastic verpakkingshoezen waarin het blad verzonden
wordt. Deze kosten t.o.v. de vroegere etiketten zijn gecompenseerd door de gedaalde
kosten kantoorartikelen.

Commissies

Als genoemd bij onderhoud viswater, heeft
de VBC door investeringen en onderhoud
van bestandsopname materiaal wat hogere
kosten gemaakt dan begroot. De overige
commissies hebben hun uitgaven eveneens
goed besteed en binnen de bijdragen gehouden.

Overige posten

Zijn conform budget of substantieel lager
uitgevallen.

Door de dalende rentepercentages is de rente iets lager uitgevallen dan verwacht. Door internetbankieren met de beide banken kunnen bedragen op de juiste momenten worden overgeboekt met een zo laag mogelijk rekening-courant saldo.
Nieuws - april/ mei 2009
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Begroting 2010

HVZ nieuws

Aanmaningen

€ 1.500,- De in rekening te brengen kosten
voor een aanmaning worden verhoogd naar
€ 5,- waardoor de hogere administratie en
verzendkosten gecompenseerd worden. Wij
vertrouwen er op dat door de ledenwerfacties het totaalbedrag van de inschrijfgelden
kan stijgen tot een netto totaalbedrag van €
4.000,-

Afdrachten

€ 87.000,- Bijgesteld met een lichte stijging
door een positieve ledenontwikkeling.

Bestuurskosten

€ 2.000,- Een lichte stijging door bestuurswisseling(en).

Met de redactie en de uitgever is overeengekomen in het jaar 2010 het verenigingsblad
zonder kostenstijging 6 x te laten verschijnen.

Commissies

De bijdragen voor activiteiten blijven in het
jaar 2010 ongewijzigd m.u.v. de PR commissie waar door het uitblijven van de open dag
de bijdrage wat lager is bijgesteld. Wel komt
de grote ledenwerfactie op conto van de PR.

jaar 2011 ongewijzigd te laten. Een mogelijk
negatief resultaat in 2010/2011 kan ruimschoots door de financiële reserves worden
opgevangen.
De financiële commissie heeft de boeken en
de aanwezige middelen op 29 januari 2010
ten kantore van de HVZ gecontroleerd, zal
op de ledenvergadering verslag doen en verzoeken het bestuur over het boekjaar 2009
decharge te verlenen.
Henk op den Akker
Penningmeester

Contributievoorstel

Ondanks het feit dat per 2011 de afdracht aan
de federatie met € 0,50 per verenigingslid
wordt verhoogd, wil het bestuur de ledenvergadering voorstellen de contributie voor het

administratie
Wij verwelkomen de onderstaande nieuwe leden:
naam

woonplaats

E.J. Schuur
P. Baas
F. Jongsma
H.B. Hermarij
M. Kalwij
R. Linnenbank
S. Stolp
D. Pijffers
T. Scheffer
B. Bon
C.van der Velde
F.van der Velde
F. Overbeeke
F. Wahidi
A.P. Hanczarowski
M.K. Hanczarowski
M. Bot
R.A. Teunissen
D.van der Kraan
J. Oosterwolde
N. Pater
M. Wilbrink
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Groningen
Groningen
Engelbert
Zaandam
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Assendelft
Zaandam
Koog a/d Zaan
Koog a/d Zaan
Wormer
Westzaan
Assendelft
Zaandam
Krommenie
Westknollendam

naam
M.F. Groot
P.J. Koole
J. Goossens
B.P. Fransen
B. Bossenbroek
T. Beemsterboer
H.K. Addink
H. Pie
A Vonk
Mevr. G. Plessius
E. Ebroin
P. Brusse
J. Kriesch
B. Prinsze
Mevr. J. Wijtvliet
G. Kuiper
A. Hamelink

woonplaats
Assendelft
Zaandam
Zaandam
Wijdewormer
Zaandam
Westzaan
Oostzaan
Amsterdam
Assendelft
Assendelft
Auderghem - B
Wijdewormer
Wormerveer
Zaandam
Wormerveer
Wormer
Koog a/d Zaan

verslag algemene ledenvergadering 27/10/09
1) Opening

Voorzitter Thijs ten Wolde opent de vergadering met een speciaal welkom aan de erevoorzitter W. Metselaar en de ere-leden J. Gruijs,
H. Scholten, E. Jonker en A. de Geus.
De voorzitter is tevreden over de opkomst
van de tachtig leden die aanwezig zijn. Wellicht komt dit door de aangekondigde lezing
van Gerwin Gerlag over de karpervisserij.
Om daar voldoende tijd voor te reserveren,
wordt de vergadering zo kort mogelijk gehouden.
De voorzitter meldt dat het goed gaat met
de HVZ. De commissies kennen een goede
bezetting zodat er voldoende aantrekkelijke activiteiten worden georganiseerd. De
ontwikkeling van de nieuwe Communicatiecommissie gaat goed en de vereniging is
financieel gezond. Hoewel het ledenaantal
redelijk stabiel is, vraagt dit wel de nodige
aandacht. In juni zijn er in de wijk Kogerveld en Zaandijk, i.s.m. Sportvisserij Nederland, 5000 flyers huis aan huis bezorgd. In
2010 zullen met name de bewoners van de
westkant van Zaanstad een flyer ontvangen.

2) Notulen van de Algemene
Ledenvergadering d.d. 26 mei
2009
De notulen worden zonder wijzigingen
goedgekeurd.

3) Ingekomen stukken

Er is een bericht van verhindering binnengekomen van C. Blom, M. Bronger en W. Rol.

4) Mededelingen bestuur

Voorzitter Ten Wolde vertelt dat het areaal viswater van de HVZ wordt uitgebreid
met het viswater in de polder de Wijdewormer. Het betreft het water dat bereikbaar is vanaf de verharde weg. Misschien
dat de polder in de toekomst (gedeeltelijk) wordt gebruikt voor waterberging.
In HVZ-nieuws stond een negatief artikel
over het onderhoud van de Herenhuissloot.
In 2009/2010 zou er geld door het waterschap zijn gereserveerd. Mogen we nu zelf
riet afmaaien? Het persbericht hierover is
niet geplaatst. In ieder geval zijn de zelf gebouwde steigers in eigen beheer weer toegankelijk gemaakt.

Visbeheerplan

Als je visrechten huurt of op machtiging vist
dan dien je een visbeheerplan te maken. Een
onderdeel daarvan vormt de hengelvangstre-

gistratie, een methode om inzicht te krijgen
in de soorten, maten en hoeveelheden vis. De
HVZ is met de hengelvangstregistratie, ook
tijdens de wedstrijden, begonnen.

Fusie

De federatie gaat fuseren met de federatie
Gooi- en Eemland. De naam van de nieuwe
federatie wordt federatie Noordwest Nederland. De grootte van dit werkgebied is een
voorloper op de aanstaande regio-indeling
van Sportvisserij Nederland. De contributie
van de verschillende vereniging zal individueel altijd verschillend zijn, want deze is afhankelijk van het eigen huishoudboekje van
de desbetreffende vereniging. De landelijke
lijst van viswateren wordt samengevoegd
met de federatieve lijst van wateren. Er is een
voorzittersoverleg gepland binnen de huidige
federatie en een vergadering van de federatie
met de omliggende verenigingen en de AHV.
Over de verdere inbreng van het water door
de AHV.

5) HVZetter van het jaar

De HVZetter van het jaar is bijna iedere dag, als lid van de jeugdcommissie, met de (zijn) HVZ bezig. Zoals met
de website en de jeugdafdeling. Hij kan
slecht nee zeggen, je kunt dus altijd een
beroep op hem doen. Zoals bijvoorbeeld
voor een radio-interview over de dierenwelzijnsnota van de gemeente Zaanstad.
Voorzitter Ten Wolde benoemt de verraste
Frans Hagens tot HVZetter van het jaar. Hij

ontvangt daarbij een oorkonde, de bijhorende speld, gerookte vis, een bloemetje en een
cadeaubon.

6) Rondvraag en sluiting

Pim Pos meldt dat een sloot bij de Westplas,
ondanks de ingestelde gesloten periode, vol
met fuiken staat. De AID wordt geïnformeerd. Daarnaast vertelt hij dat Poolse vissers veel vis meenemen. Bij de politie heeft
dit geen prioriteit. Hetzelfde gebeurt bij het
Zaantheater door Nederlandse vissers.
Henk Prins is lid van twee verenigingen. Esox is zijn hoofdvereniging. Hij
betaalt een dubbele afdracht. De penningmeester meldt dat hij dit zelf bij Sportvisserij Nederland dient terug te vragen.
De heer Jelsma geeft aan dat de bereikbaarheid van de verschillende visplekken erg
moeilijk is. Of er is geen parkeerplaats of er
staat veel riet. Zijn vraag is of de desbetreffende gemeenten daar niets aan kunnen doen.
Gilles Lotten geeft een tip over de hengelvangstregistratie tijdens de wedstrijden, zet hier een grote bak neer en plaats
een oproep voor vrijwilligers in HVZnieuws, om de vangsten te laten registreren.
De heer de Jager doet een oproep aan de
HVZ leden om bijzondere vangsten etc. aan
te melden.
Na de pauze krijgt Gerwin Gerlach van
Sportvisserij Nederland het woord en houdt
een zeer boeiende lezing over de karpervisserij. Over waar en hoe je de karper kunt
bevissen in de rivier en in zandwinplassen.
Zijn verhaal wordt ondersteund met dia’s en
videobeelden.
De prettig verlopen avond wordt afgesloten
met de traditionele verloting van gerookte
vis en hengelsportartikelen, waarna voorzitter Ten Wolde de avond afsluit en een ieder
bedankt voor de aanwezigheid en inbreng.
Wim de Vries
secretaris
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Met Faunaland
zit u ook goed
aan de waterkant
Faunaland Zaandam
Lobeliusstraat 34, 1504 EM Zaandam
Tel/ fax: 075-6170600

www.faunaland.nl

VOOR AL UW
HENGELSPORT
ARTIKELEN
VOOR ZOET- EN
ZOUTWATER

Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706
Noordpier
Reyndersweg 2
1951 LA Velsen-Noord
0251-374 523

HVZ zoekt een

communicatie-medewerker
Werkzaamheden bestaan oa uit het schrijven van
artikelen voor HVZ Nieuws.
Meer info: Thijs ten Wolde (075) 642 56 20

LIGPLAATSEN TE HUUR
VOOR ROEI- EN MOTORBOTEN
Keuze uit meer dan 300 plaatsen in het Veldpark, de Gouw en
Zuidervaart te Zaandam. Huurprijzen vanaf € 40,- per jaar.
Voor informatie: B. Hoogstra, tel. 075 6351276
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