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28 mei ledenvergadering

HVZ Hengelsportbeurs een succes!

Jaarverslag
HVZ 2012
Vanaf pagina 12

van de voorzitter

HVZ NIEUWS wordt 5 keer per jaar gratis
verzonden aan de leden van de vereniging.
Oplage: ca. 5.000 per editie.

Nachtvissen
Allereerst wil ik natuurlijk even stilstaan bij
onze zo succesvol verlopen HVZ hengelsportbeurs. De nieuwe opzet is zeer geslaagd,
zowel voor de deelnemers (bezoekers) als de
organisatie.
De winkeliers hebben goede zaken gedaan,
de drilmachine van de Federatie was een
succes, het Rad van Avontuur kwam loten
te kort, de ruilbeurs had een hoge omzet;
kortom er zijn altijd nog puntjes voor verbetering vatbaar, maar in grote lijnen zo te
kopiëren voor 2014.
Over het nachtvissen en de 3e hengel heeft
het bestuur een standpunt ingenomen.
Als Pilot willen we dit in eerste instantie
in eigen hand houden en alleen openstellen voor HVZ leden, dus nog niet landelijk
openstellen. Ook willen wij de belangstelling
hiervoor meten.
De wateren die in eerste instantie zijn aangewezen, zijn alle wateren die buiten de
bebouwde kom liggen. We gaan dit aan het
einde van het jaar evalueren.
Maar let op, dit alles valt of staat met de hinder en rommel die je achterlaat. Meer informatie zie elders in dit blad.
Over de mogelijkheid te overnachten in een
tentje zijn we nog in bespreking met diverse

colofon

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

Ontwerp en opmaak
gemeenten en kijken we of dit binnen de
Algemene plaatselijke verordening (APV)
past.
Op 28 mei houden we weer onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering in de Lindenboomschool. Deze avond gaan we weer opleuken met een interessante film en natuurlijk weer de traditionele verloting en de gratis
verloting van vis.
Ik hoop u daar weer te mogen begroeten en
wens u nu al een hele mooie viszomer toe.

Van der Ros Tekst en Reclame
Rick Pierik
r.pierik@tekstenreclame.nl

Advertenties
Postbus 87
1540 AB Koog a/d Zaan

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

					
		
Thijs ten Wolde

agenda
Jeugdcommissie

van de penningmeester
Vispas 2013

Ledenvergadering HVZ

Bij het verschijnen van dit nummer hebben
de meeste mensen de vispas al in huis.
Wie nog niet heeft betaald, heeft inmiddels
een betalingsherinnering gekregen.
Toe nou visvrienden! betaal zo snel mogelijk,
dan heb je de vispas snel in huis.
Het wordt beter weer en dan gaan we toch
weer vissen met de vispas op zak?
Nog makkelijker; stuur ons een machtiging
(kun je ook downloaden van
de HVZ website) en wij regelen dan die betaling. Krijg je ook nog een
leuk presentje thuisgestuurd.
De penningmeester
Henk op den Akker
2

nieuws

8 mei start zomeravond competitie
8 juni en 31 augustus koppelwedstrijd
22 juni open jeugdwedstrijd
11 t/m 14 augustus zomerkamp

april - mei 2013

28 mei. Zie p. 3

Seniorencommissie

7 mei 1e wedstrijd zomeravondcompetitie
26 april start competitie 55 plus
11 juni jaarlijkse viswedstijd

Commissie zout

7 april 2e zeevisdag. Zie p. 5

Baarscommissie

23 juni Baarskampioenschap Akersl00t

Klaverjas

29 maart, 12 april
Opgeven kan telefonisch bij Trudy van Daal,
tel. 075-6228520

ledenvergadering
Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op dinsdag 28 mei 2013 in de Lindeboomzaal van de basisschool
”De Coogh”, Raadhuisstraat 57 te Koog aan de Zaan.
Aanvang 20.00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Verslag van de najaarsbijeenkomst d.d. 30 oktober 2012
Ingekomen stukken
Mededelingenbestuur
Jaarverslag2012
Financieel verslag 2012, met het verslag van de financiële
commissie
Begroting 2013 en definitief contributievoorstel 2014

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2014 niet te wijzigen
t.o.v. 2013, wel handhaaft het bestuur de toeslag van 2,00 euro
voor de leden die per acceptgiro blijven betalen. Voor de leden die
de HVZ machtigen, of reeds hebben gemachtigd, blijft de contributie gelijk.
8.

Bestuurswijzigingen

Volgens rooster treedt Willem Spijkerman af, hij stelt zich weer
herkiesbaar.
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.

van de redactie
Voorjaar
Op het moment dat ik dit schrijf, is het – na een heerlijk voorproefje
van de lente – weer echt winter. Tja, dat is even een tegenvaller.
Hier thuis werden de visspullen al enthousiast in gereedheid gebracht,
maar de eerste sessie werd na een half uur alweer gestaakt. Want o, o,
wat was het koud aan de waterkant.
Maar, het zal nu vast niet meer lang duren voordat we van een heerlijk
seizoen kunnen gaan genieten. Met of zonder hengel, het voorjaar is
het moment om er eens lekker op uit te gaan.
Als visliefhebber ga je in ieder geval het goede deel van het jaar tegemoet.
Ik wens jullie alvast een heerlijk nieuw visseizoen toe!
Annegreet van der Ros

Ook in HVZ nieuws?
Lijkt het je ook leuk om met je vangst in HVZ nieuws te staan?
Stuur dan een foto (in hoge resolutie) + een korte beschrijving van
je vangst naar admin@hvznet.nl.
De kans is groot dat jij dan in een van de volgende edities staat!

Attentie
Per 1 april gaat het HVZ-kantoor weer over op het zomerrooster.
Openingstijden: ma, di,- en woensdagmiddag van 13.30 tot 17.00
uur.
Er zijn nog vergunningen A&B voor de Kalverpolder beschikbaar.
Voor meer informatie kun je terecht bij het HVZ-kantoor.

informatie
Dagelijks bestuur

Commissies

Adres

Th. ten Wolde, voorzitter
W. de Vries, secretaris
H. op den Akker, penningmeester

K. Mandjes, vliegviscommissie
J. de Jong, visstandbeheercommissie
J. Lotten, seniorencommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
J. Gruijs, wedstrijden zoet
Th. ten Wolde, wedstrijden zout
H. op den Akker, controlecommissie-interim
T. Moed, jeugdafdeling

Zuiderweg 72g, 1456 NH Wijde Wormer
Postbus 87, 1540 AB Koog a/d Zaan
075 6310183, www.hvznet.nl
e-mail: admin@hvznet.nl

Rekeningnummer
ING Bank: 407968
IBAN: NL45 INGB 0000407968
ABN-AMRO: 84.45.22.775
IBAN NL 07ABNA 0844522775

Open van oktober t/m maart alle
werkdagen van 13.30 - 17.00 uur.
Van april t/m sept: maandag t/m
woensdag.

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.

nieuws
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‘Het team staat
als een huis’
U zit zeker bij HVM&S
Advertentie algemeen (92 mm x 135 mm A6) drukklaar.pdf 1 9-3-2010 16:04:34

www.hvms.nl

Castricum: 0251 655086

WT 500.01.08 Adv_A6Huis.indd 1

Zaandam: 075 6510610

8/6/08 12:44:18 PM
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- Plaatsen en herstellen van beschoeiingen
- Realiseren van ecologische oevers
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The standard is pro
Tohatsu Buitenboordmotoren
- Marinesports Ribs en Rubberboten - Linde Polyester
boten - LowRance Fishfinders / kaartplotters - Scotty Fishing gear - Vonhof Watersport
accessoires - Haakon Boottrailers

Kijk voor meer informatie op
www.helmerhorstwatersport.nl

Neem telefonisch contact
met ons op via 06-23740772
The standard is pro

Stuur ons een e-mail: peter@helmerhorst.com
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commissie zout
Zeevisavond
Op 8 februari jl. vond onze traditionele
zeevisavond plaats. De belangstelling
was met 36 zeebonken uitstekend.
Na de opening werd eerst nog even stilgestaan bij het verlies in 2012 van ons lid
Anton Achterberg.
Anton was een geliefd collega en een
geweldig goede visser.
Bij de presentatie van het programma viel op
dat de start van de competitie 2013 dit keer
niet op de Noordpier, maar vanuit Scheveningen plaatsvindt. Dit vanwege steeds
slechtere vangsten vroeg in het seizoen op de
Noordpier.
De terugblik op 2012 was niet het hoogtepunt van de avond. Met slechts 1 wedstrijd
vanuit Scheveningen en 3 afgelastingen vanwege weersomstandigheden werd hierbij niet
lang stilgestaan.

Zeesterren 2012

Hierna werden de zeesterren 2012 gehuldigd.
Winnaar was Pim Pos, tweede werd Maarten
Forrer en derde Wim Heijnen.
In totaal was er een prijsje voor de eerste tien.
De grote vis ving Willem Goudriaan met
een gul van maar liefst 47 cm. En de speciale
Wanhoop Nabij prijs ging naar de 13e plaats,
waar Andre Luttelhof de gelukkige was.

De gezellige avond werd besloten met een
echte vistombola, goed verzorgd door Alex
v.d. Horst.
Nog een afzakkertje, een hapje en de zeecommissie kon terugzien op een zeer geslaagde
avond.
		

Thijs ten Wolde

50-jarig jubileum

Wel ging de aandacht uit naar de mededeling
dat de zeecommissie op 26 mei haar 50-jarig jubileum gaat vieren en dat op deze dag
3 commissieleden aftreden en 3 enthousiaste
leden zijn gevonden om de plaatsen in te nemen; geweldig!
Na de pauze, die perfect werd begeleid door
de dames van de commissie leden, werd een
leuke video vertoond over Big-game vissen
op de Canarische Eilanden. Deze werd van
professioneel commentaar voorzien door Jan
Fruytier.

Programma Zeecompetitie 2013
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e

07-04-2013
21-04-2013
12-05-2013
29-09-2013
27-10-2013
24-11-2013
22-12-2013

Kant Petten
Boot Scheveningen
Kant Wijk aan Zee
Boot Scheveningen
Kant ?
Boot Scheveningen
afsluitwedstrijd Wijk aan Zee

Voor inlichtingen en inschrijvingen Martin Kok 075-6179486 en Thijs ten Wolde 075-6425620.
Kosten: Kantwedstrijden 15 euro incl. 50 pieren. Bootwedstrijden 30 euro; pieren zelf kopen in
Scheveningen (naast de boot). Vervoer altijd zelf regelen.
De Zeecommissie
nieuws
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jeugdcommissie 									

HVZ jeugd weer vol van start
Ieder jaar is de jeugdcommissie druk met het bedenken van een leuk
programma voor onze jeugdleden. Inmiddels staan daar heel wat vaste
dingen in, maar daar horen ook passende datums bij en die hebben
we gevonden. Lees dus het HVZ nieuws goed en kijk anders op
www.hvznet.nl in het activiteitenprogramma 2013.
De hengelsportcursus is bijna afgelopen en de eerstvolgende dingen
waaraan je kunt deelnemen zijn de start van de zomeravondcompetitie op woensdag 8 mei om 18.30 uur en vervolgens bijna iedere woensdagavond tot aan de vakantie in juli. (10 wedstrijden). Daarnaast is er
op 8 juni en 31 augustus weer een fantastische koppelwedstrijd waar je
met je vader, moeder, broer, zus, oom of tante - als het maar familie
is - aan deel kunt nemen.

Viskunsten

Je viskunsten kun je meten op onze open jeugdwedstrijd op 22 juni.
Let op; meedoen is belangrijker dan winnen en bij elke wedstrijd, ook
de zomeravonden, is er voor iedereen een prijs. Meedoen dus en vis je
eigen uitrusting bij elkaar.

Zomerkamp

Alsof dit nog niet genoeg is, gaan we ook nog eens vier dagen op zomerkamp op een eiland in de Nieuwkoopse plassen. Het jaar wordt
op de eerste zaterdag in november natuurlijk weer afgesloten met een
fantastische feestavond. Dit alles en meer kun je vinden op de HVZ
website en anders in het HVZ nieuws dat 5 x per jaar op de mat valt.
Heb je evengoed nog vragen? Bel dan gerust met Frans Hagens de secretaris van de HVZ jeugdcommissie (niet ‘s nachts en onder etenstijd
graag) op 06-43095500.
Vriendelijke visgroet
De HVZ jeugdcommissie
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administratie

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats naam
S.Simonides
9781 JM Bedum
J.Mastenbroek
1503 HT Zaandam
S.Reitsma
1506 BN Zaandam
M. des Celles
1508 CG Zaandam
S.Farijabi
1502 CM Zaandam
D.Berko
1541 SJ Koog a/d Zaan
S.J.Skibicki
1901 VA Castricum
R.Kruijt
1503 EA Zaandam
A.Vonk
1501 CB Zaandam
R.M.M.Rijkhof
1501 CK Zaandam
E.Rijks
1506 LG Zaandam
M.G.Blankenzee 1507 KG Zaandam
R.Houttuin
1521 HD Wormerveer
Z.Olszewski
1561 PM Krommenie
R.Pekelharing
1501 PB Zaandam

woonplaats

naam

woonplaats

R.M.Buijs
1546 LD Jisp
Mevr. A.W.Leendertse
Zaandam
A.C.Zuijdam
1941 BA Beverwijk
C.Ruizariza 1541 PG Koog a/d Zaan
T.Clissen 2260 Zoerle Darwijs - Belgie
L.Marek
1506 GD Zaandam
K.Oort
1505 DE Zaandam
R.Koek
1531 EB Wormer
R.C.J.Vet
1521 DB Wormerveer
D.J.de Bruijn
1941 CK Beverwijk
R.M.van Os
1566 GD Assendelft
W.Lodewegen 2375 XH Rijpwetering
E.R.H.Hengeveld 1566 HX Assendelft
M.B.Blom
1628 LX Hoorn
J.D.Helversteijn 1507 EM Zaandam

K.Bosschieter
1121 CP Landsmeer
G.Bloemsma
1509 ZD Zaandam
B.M.Ostrowski
1508 WT Zaandam
B. van der Meij
1508 BL Zaandam
F.Snoek
1034 KP Amsterdam
J.Nuijten
1521 TX Wormerveer
T.van den Brink
1503 KE Zaandam
M.Koopman
1507 CX Zaandam
M.Daas
1521 MC Wormerveer
B.Daas
1521 MC Wormerveer
C.v.d.Venne
1507 AG Zaandam
D.Garcia Leon 1521 DT Wormerveer
F.Hendriks
1503 BB Zaandam
E.Hendriks-v.Leeuwen
Zaandam
H.Slof
1503 AZ Zaabdam

naam

woonplaats

J.C.H.Meijer
1056 WD Amsterdam
S.H.J.Hageman
1507 AC Zaandam
A.Nobel
1531 AE Wormer
R.C.A.Wilcke
1447 SZ Purmerend
S.van Esveld
1506 KL Zaandam
D.Kwak
1966 PN Heemskerk
A.Varija
1501 NL Zaandam
P.D.Rymsza
1508 CA Zaandam
E.Mulder
1508 CW Zaandam
P.R.Homan
1544 RH Zaandijk
R. Garrel
1531 EC Wormer

seniorencommissie							
Nieuw!
11 juni 2013 jaarlijkse 50 plus dag

De tijden zijn aangepast: Loten vanaf 7.30
uur, vissen van 8.30 tot 11.30 uur.
Hierna de prijsuitreiking in het SVZ gebouw
waar voor een ieder een prijsje, koffie en een
broodje klaarstaat.
En dan natuurlijk nog even verder babbelen
over vervlogen tijden
De plaats waar gevist wordt is – afhankelijk
van het aantal deelnemers – de Zuidervaart
of Heerenhuissloot.
Graag even vooraf opgeven bij Joop Lotten,
tel. 075- 6158401 of j.lotten@chello.nl.
Dit is voor ons van belang i.v.m de nodige
tijd en organisatie.

Senioren 55 plus

Nadat de eerste mededeling in blad 1 van dit
jaar over de senioren competitie 2013 werden
sommigen een beetje onrustig. Ja, geen bespreking meer vooraf, dus ook geen uitleg
over hoe te vissen door Joop 1 en waar moeten we vissen.

Inmiddels is alles allemaal al goed. De meesten zijn er klaar voor en degene die nog mee
wil doen; geef je zo snel mogelijk op en dan
krijg je alles op tijd in huis.
Voor hen die op internet zitten; kijk op de
HVZ site en je wordt een stuk wijzer.
Joop

✃

Zoals u al in de eerste HVZ-nieuws
van dit jaar hebt gelezen, wordt de
visdag van de senioren 65 plus in een
ander jasje gestoken. Dit wordt nu 50
plus voor alle HVZ’ers omdat er leden
jonger dan 65 jaar zijn, die wel graag
een dag willen vissen maar niet aan
de competitie kunnen deelnemen.
Wil je toch graag eens met wat oude visvrienden ouwe vissen uit de sloot willen
halen? Dan is deze dag misschien net
wat je zoekt.

Deelnamebon Viswedstrijd 50+
11 juni 2013
Naam:

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

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

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

Postcode:

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

Woonplaats:

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

Telefoon:

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

Wil gehaald worden*

ja/ nee

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

ja/ nee

alleen binnen de Zaanstreek
nieuws
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vliegviscommissie

Vissen in recreatieplas
Geestmerambacht

Wordt Geestmerambacht de grote concurrent van Het
Oostvoornse Meer?
Dat was het eerste wat gevraagd werd op donderdag 14
februari jl. tijdens een officiële bijeenkomst voor het uitzetten
van forel in Recreatieplas Geestmerambacht.
Aanwezig waren een delegatie van Vliegvisverenigingen Midwest Nederland, Gemeente Langedijk en het Clusius College
te Alkmaar.
Er waren toespraken van de voorzitter van MidwestNederland,
de wethouder en de Burgemeester. Als sponsor van dit feest
was natuurlijk ook een afvaardiging van “de Zaanse Vliegvissers” aanwezig.

Forellenput

Het is de bedoeling dat de vliegvissers zich ook kunnen uitleven in Noord
Holland, de enige provincie waar nog geen forellenput aanwezig was.
Het water is vergelijkbaar met meren in het buitenland, met één groot
verschil dat het stilstaand water is en de forellen zich hierin niet zelf
gaan vermenigvuldigen.
Het project duurt drie jaar, wat inhoudt dat er elk jaar rond de 1000
forellen worden uitgezet. De Regenboog en de Bruine forel zijn uitgezet en het zijn behoorlijk grote vissen.

Vangsten

Onder toeziend oog van de genodigden werden de vissen – tijdens
sneeuw, hagel en zeer harde wind - uitgezet in het 72 hectare groot en
op sommige plekken twintig meter diepe meer.
Iedereen wordt verzocht om zijn of haar vangsten door te geven via de
app. of internet. Volgens ingewijden werden de eerste vissen ’s middags
al gevangen op zowel vlieg als blinker. Om de voorraad niet meteen
te minimaliseren, mag er vanaf 1 april tot 30 september 1 vis per dag
meegenomen worden. Daar zal zeer streng op worden gecontroleerd.

Verder mag iedereen die een vispas heeft zich uitleven om de vissen
te vangen. Let op, er zitten ook grote snoeken, brasem, snoekbaars en
baars in het meer.
Wij hopen dat na 3 jaar testen de uitslag zo positief is dat het
een gewoonte gaat worden om er forel uit te zetten en dat er vissers vanuit het hele land en verder komen. Of het dan ook een
echte concurrent gaat worden van het Oostvoornse Meer is dan
goed te zien. Het grootste voordeel dat Geestmerambacht heeft,
is de reistijd. In minder dan een halfuur zit je aan of op het water.
Wij hopen dat het een groot succes wordt en wensen alle vissers veel
vanggenot.
De Zaanse Vliegvissers

Datum
14-2-2013
14-2-2013
14-2-2013
15-2-2013
15-2-2013
15-2-2013
16-2-2013
18-2-2013
20-2-2013
20-2-2013
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Geviste tijd Aantal gevangen
(in uren)
forel(len)
4
4
2
5
5
3
3
4

10
9
1
1
12
12
10
1
4
1

nieuws
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Gevangen
soort(en)

Forel
meegenomen
(max. 1)

Aantal
hengels

Regenboog
Regenboog
Regenboog
Regenboog
Regenboog
Regenboog
Regenboog
Regenboog
Regenboog
Regenboog

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Vismethode
Kunstaas
Kunstaas
Dobber en aas
Vlieg
Kunstaas
Kunstaas
Kunstaas
Vlieg
Vlieg
Kunstaas

Aantal
gevangen forel
per uur per
hengel
2,50
2,25
#WAARDE!
0,50
2,40
2,40
#WAARDE!
0,33
1,33
0,25
#DEEL/0!
#DEEL/0!
#DEEL/0!
#DEEL/0!

actueel
Nachtvissen en vissen met de
derde hengel
Met de wijziging van de visserijregels per 1 oktober 2012 mag
bijna overal het hele jaar ‘s nachts worden gevist. Voorheen
was het nachtvissen in de meeste wateren alleen toegestaan
in juni, juli en augustus. De Rijksoverheid wilde echter geen
ontheffingen meer verstrekken en het is nu aan de HVZ om
een en ander zelf goed te regelen. De HVZ gaat als proef het
nachtvissen en het vissen met de derde hengel in beperkte
mate in 2013 toestaan.

Wie komen hiervoor in aanmerking?

Alleen HVZ-leden die in het bezit zijn van een gecombineerde speciale vergunning kunnen ‘s nachts en met drie hengels vissen in de
volgende wateren:
De Noorderringsloot in Wijdewormer
De 2e Zuiderringsloot in Wijdewormer
De 3e Zuiderringsloot in Wijdewormer
De Jagersplas in Zaandam
Het Noordsterpark in Wormerveer
De Markervaart vanaf de Tapsloot tot aan het Kogerpolderkanaal
De Tapsloot vanaf Oost-Knollendam tot aan Nauernasche Vaart
De Knollendammervaart
De Nauernasche Vaart ter plaatse van de parkeerplaats tegenover de
voormalige watertoren.

Waar kun je de gecombineerde speciale
vergunning kopen?

Je kunt hiervoor terecht bij het HVZ-kantoor. Tegen betaling van
€25,- ontvang je deze vergunning.

Het bestuur is nog in overleg met de gemeenten, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad, over het gebruik van een nachtverblijf (tentje).
De gecombineerde speciale vergunning voorziet hier dus niet in.

Houd je omgeving schoon en veilig

Ruim na het vissen lijnen, haken en andere rommel op. Het voortzetten van nachtelijk vissen en vissen met de derde hengel is mede
afhankelijk van hoe hiermee wordt omgegaan.
Alles valt en staat met de hinder die je veroorzaakt en rommel die
je achterlaat!  
Het bestuur van HVZ wenst je veel visplezier.
Wim de Vries

Visserijwetgeving
Op 1 maart 2013 hield Sportvisserij Nederland op de Visma te Rotterdam een bijscholingsmiddag voor de BOA’s en Controleurs.
Ruim 200 Controleurs maakten van deze bijeenkomst gebruik om
van de nieuwe bepalingen in de visserijwetgeving kennis te nemen
en eventueel vragen te stellen.
De belangrijkste wijzigingen zijn toch wel de gesloten tijden van
vissoorten en aassoorten. Zo mag nu het hele jaar door met de
worm worden gevist.
Ook de regelgeving omtrent nachtvissen en derde hengel is gewijzigd. Hier staat nog steeds voorop dat de visrechthebbende bepaalt waar nachtvissen en vissen met de 3e hengel wel of niet wordt
toegestaan.
Hierover vind je in dit nummer de besluiten van de HVZ.
Verder is van belang dat per 1 januari 2013 het vissen zonder vergunning en vissen met niet toegestane aassoorten als economisch
delict wordt gezien.
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HVZ hengelsportbeurs

HVZ Hengelsportbeurs een succes op zondag
Na veel wikken en wegen is dit jaar besloten de HVZ Hengelsportbeurs (voorheen de Open Dag) op een zondag te houden in plaats van
de gebruikelijke zaterdag. En dat was een succes! Want dit jaar mochten wij ons op zeker 30% meer bezoekers verheugen en van werkelijk
niemand was iets negatiefs te horen.

Organisatie

Het organiserende team en alle commissies hebben dan ook flink hun
schouders er onder gezet om deze dag tot een succes te maken.
Want wat moet er veel geregeld worden voor zo’n dag.
Dat begint al een maand of drie daarvoor. Er moet een zaal gehuurd,
een beschermvloer gelegd, kramen gebouwd, tafels en stoelen gehuurd, vlaggen decoratie en aankleding worden verzorgd, dranghekken gehuurd, winkeliers en standhouders aangeschreven, een indeling
worden gemaakt, publiciteit verzorgd en posters gemaakt.
En dan hebben we het nog niet eens over de horeca, de broodjes voor
de beursvrijwilligers, de naambadges, het innemen, inschrijven, transporteren uitstallen en afrekenen van bijna 300 ruilbeurs artikelen en
ga zo maar door.

Uniek

Als HVZ zijn wij redelijk uniek met onze eigen Hengelsportbeurs.
Een prachtig visitekaartje voor onze hobby. Als het resultaat van onze
dag dan is dat de bezoekers het leuk vonden, de winkeliers tevreden

Iets verkopen?
Wil je van je overtollige visspullen af?
Stuur dan een berichtje met eventeel een foto van het te verkopen
product naar admin@hvzetnet.nl. Dan plaatsen wij je advertentie in
de eerstvolgende editie van HVZ nieuws!
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waren en de organisatie terug kan kijken op een uitermate geslaagde
dag, dan durf ik nu te zeggen dat we het goed hebben gedaan.
Maar het schept zeker ook weer verwachtingen en verplichtingen naar
de beurs van 2014.
Het kan immers altijd nog beter en mooier voor uiteraard hetzelfde
bedrag.
Bent u dit jaar niet op de HVZ beurs geweest? Dan moet u zeker
zondag 16 februari 2014 in uw agenda zetten. Als HVZ lid mag u dit
gewoon niet missen. Zeker niet omdat er zoveel voordeel te halen is
voor de door u benodigde hengelspullen. En als HVZ lid is het toch
ook hartstikke leuk om clubgenoten te ontmoeten en onder het genot
van een kop koffie te praten over bijvoorbeeld het vissen, de mooie
visspullen die u heeft gekocht of de juist gehouden lezing.
Tot 2014!
De HVZ Hengelsportbeurs commissie

Zo blijf je op de hoogte !
De hoge opkomst bij de hengelsportbeurs op 17 februari jl. is mede
te danken aan het feit dat - naast alle publiciteit rond de beurs - de
leden van wie het e-mailadres bij ons bekend is, nog een persoonlijke uitnodiging ontvingen.
Kreeg je die uitnodiging niet? Dan is je e-mailadres niet bij de HVZ
bekend of is het misschien onlangs gewijzigd.
Wil je ook op de hoogte blijven van de laatste activiteiten? Meld
je dan aan via onze website www.hvznet.nl. en ga naar de rubriek
Lidmaatschap> E-mailadres aanmelden of wijzigen.
De HVZ geeft je e-mailadres nooit door aan derden en zal dit ook
niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
Het bestuur
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verslag bestuur 2012

In 2012 liep het aantal HVZ-leden iets terug en financieel was er,
zoals begroot, een klein verlies. Niets om zorgen om te maken
want de HVZ is een prima draaiende en (financieel) gezonde
vereniging.
Het bestuur kwam als Algemeen Bestuur acht keer bijeen.
Het Dagelijks Bestuur vergaderde negen keer.
Het jaar begon met een communicatieavond voor bestuur en commissieleden. Helaas bleek op het laatste moment dat de gastspreker deze
avond door een hernia was geveld.
In februari was er weer een geslaagde open dag gehouden in sporthal
de Vang.
Na de voorbereiding in 2011 vond de daadwerkelijke uitvoering
plaats van het zeer geslaagde steigerproject in de Heerenhuissloot.
In mei was er weer de Algemene Ledenvergadering, waarin zowel de
penningmeester als de voorzitter werden herkozen.
Het bestuur nam deel aan vergaderingen van de federatie MidWest
Nederland en was vertegenwoordigd in verschillende VBC-overleggen, waarin ook het beroep zitting heeft.
In oktober was er een najaarsbijeenkomst. Bertus Rozemeijer hield
een boeiende lezing over snoekvissen en Nico van Pinkxteren werd
benoemd als HVZetter van het jaar.

Website

Namens het bestuur overlegde Henk op den Akker, met webmaster
Frans Hagens en erelid Egbert Jonker, de mogelijkheden voor het
bouwen van een vernieuwde en actieve website.
Door hun enorme inzet is de vernieuwde website in 2013 een feit.
In het najaar werd door de speciale opendag-commissie, onder leiding
van Frans Hagens, de open dag van 2013 voorbereid. Dit keer voor
eerst in de HVZ-geschiedenis op een zondag.

Ledenaantal in 2012

Door omschakeling van de administratie naar het gekoppelde ledenprogramma van Sportvisserij Nederland is het meetpunt verlegd van
31 december naar half oktober, wanneer de nieuwe vispassen voor het
komende jaar verwerkt worden.
Niettemin moeten wij helaas vaststellen dat wij de omslag in 2011 naar
groei niet vast hebben kunnen houden en in 2012 een licht verlies aan
leden hebben gehad. Het enige lichtpuntje is dat het aantal junioren
en jeugdleden, nu allemaal voorzien van een vispas niet is gedaald.
In 2013 kun je via de vernieuwde website een online aanmelding doen.
Wij hopen hiermee meer nieuwe leden te kunnen werven.

Automatische incasso

Voor het eerst in de HVZ geschiedenis werden de leden collectief gevraagd de HVZ te machtigen voor de jaarlijkse contributie.
Reeds 1.500 leden stemden hier mee in.
Mede door aanschaf van nieuwe computers en software is nu het ledenbestand gekoppeld aan het bestand van Sportvisserij Nederland.

Cor Breuker

Op 18 november werd het bestuur opgeschrikt door het bericht van
overlijden van ere-lid en icoon van de HVZ: Cor Breuker.
De voorzitter sprak vol lof over hem tijdens de uitvaart.
12
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Ledenaantal
2012

2011

2010

2009

2008

Senioren
65+leden
Partnerleden
Junioren
Jeugdleden

3869
239
99
170
486

3945
268
107
164
483

3940
275
108
176
349

3961
310
117
193
314

3983
322
127
201
307

Totaal

4863

4967

4848

4895

4940

COMMISSIES in 2012
Baars

Ook in 2012 is er weer een lesavond aan de jeugdcursus meegewerkt.
Daarna werd het geleerde aan de waterkant in de praktijk gebracht.
De H.V.Z. open baars was voor het eerst op een zaterdag in september. De opkomst was enigszins teleurstellend. Er werd in Wormerveer
gevist en de vangst was goed, met dertig deelnemers werden er 1.134
baarsjes gevangen. Winnaar werd A. v. Kleef met 91 stuks.
Bij het N.K. Baars hadden zich vier H.V.Z’ers geplaatst.
Beste man van de HVZ werd Tim Mandjes, hij werd 17e met 52 stuks.

VBC

In het verslag van 2011 meldden we al dat we als HVZ, als gevolg van
de nieuwe visserijwet, niet meer de zogenaamde grote vistuigen
mogen gebruiken voor bestandsopnamen.
Het werk van de VBC bestond vooral uit het in kaart brengen van de
visstand in de diverse wateren. Zijn de vissen gezond oftewel is er voldoende voedsel voor de hoeveelheid vis die er zit? Is de groei normaal?
Moet er een soort worden aangevuld of juist uitgedund?
Nu de bestandsopnamen niet meer in eigen beheer kunnen worden
uitgevoerd hebben de leden van de commissie noodgedwongen een
andere uitdaging gekozen om zich in te zetten als vrijwilliger.
Helaas, voor de commissie, heeft Viktor Botterman deze keuze ook
gemaakt. Wij danken Viktor voor zijn inzet niet alleen voor zijn inzet
bij de bestandsopnamen, maar vooral ook voor zijn inzet bij het maken van hulpmiddelen daarvoor. Zoals een zogenaamde doorzichtige
baggermeter, een meetbak voor de vis om schade aan de vis te voorkomen, het hufterproef maken van de borden “verpacht viswater” die
u in veel wateren tegenkomt en het inventariseren van de wateren in
Zaandam Zuid.
Ook in de winterperiode 2011-2012 hebben door gebrek aan zuurstof,
door het langdurig blijven liggen van sneeuw op het ijs en de ondieptes in vele sloten, veel vissen de winter niet overleefd.
In het verslag van 2011 meldden we dat we in overleg waren met het
Waterschap om extra vissteigers te plaatsen aan de Herenhuissloot.
Zoals u in het HVZ Nieuws hebt kunnen lezen heeft Sportvisserij
Nederland hiervoor subsidie gegeven en zijn er vier extra steigers geplaatst en de bestaande steigers opgeknapt. Het blijkt een goede keuze.
Er wordt veel en dankbaar gebruik van gemaakt.
De karperstand in het Noordsterpark is nog niet op het peil, zoals die
was na het overzetten van de karpers uit de voormalige WFC vijver.
Zoals we vorig jaar meedeelden was de viskering door het werk aan
de brug verwijderd. Of doordat er voor de schouw de viskering eruit

moest maar niet meer paste bij het terugplaatsen, zoals een verantwoordelijke van de gemeente heeft aangegeven. Het dan maar open
laten is toch onbegrijpelijk en onbehoorlijk!
Je zou verwachten dat de gemeente dit zelf ook inziet en in overleg
kijkt op welke manier we weer de karperstand op dat peil kunnen
brengen, zoals die voor de verwijdering van de viskering was. We
blijven hopen dat de gemeente Zaanstad de verantwoording alsnog
neemt.
Voor de polder Westzaan is al enkele jaren geleden een plan opgesteld
onder de naam “Behoud Westzaankarper” De naam Behoud Boerenkarper mochten we niet gebruiken omdat, volgens Sportvisserij Nederland, de boerenkarper niet genetisch is vastgesteld. Aan dit plan
werkte mee: de Beroepsvisvereniging Westzaan, Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer en de gemeente Zaanstad.
Een van de doelstellingen van ons was om met het beroep de afspraak
te maken om de “ogenschijnlijke” boerenkarper niet weg te vangen.
Zitten ze wel in de fuiken, of haal je ze met elektrische vissen boven,
zet ze terug. Dat is helaas nog niet gelukt. Overigens zijn de contacten
en overleg verder wel goed. We hopen in de toekomst wel die afspraak
te kunnen maken.
Wij blijven streven naar de mogelijkheid om zelf weer bestandsopnamen
te kunnen gaan uitvoeren. Als het ons lukt dan hebben we meer vrijwilligers nodig. Heeft u interesse meldt u dan aan. Wij bieden de mogelijkheid om kennis te verwerven via opleidingen bij Sportvisserij Nederland.

Senioren 55 en 65 plus

In april was er de jaarlijkse bespreking met iedereen diegraag wilde
gaan vissen in competitieverband.
Tijdens deze bijeenkomst werd uit de doeken gedaan wat de
commissie voor ogen had, en waar iedereen mee akkoord ging.
Na de koffie en wat gepraat over koetjes kalfjes en natuurlijk het vissen, heeft Joop Gruijs een uitleg gegeven wat te doen bij het vissen in
dieper water. Het is namelijk steeds moeilijker binnen de Zaanstreek
geschikt viswater te vinden voor het houden van viswedstrijden. In
het programma stonden dus locaties waarbij in dieper water moet
worden gevist. Het verhaal van Joop heeft zijn vruchten afgeworpen,
want er werd goed vis gevangen op die plaatsen.
Helaas was de jaarlijkse 65+ dag minder succesvol. Deze dag voor
hen die één maal per jaar vis(ten)sen met oude metgezellen wordt
door het wegvallen van voldoende deelnemers minder aantrekkelijk,
Na drieënvijftig jaar een 65 + wedstrijd gaan we in 2013, bij voldoende
belangstelling, verder met een jaardag voor alle 50 plussers van de
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verslag bestuur 2012 (vervolg)

HVZ die wel eens een dagje willen vissen. Hierover is meer te lezen in
het HVZ-Nieuws of op de HVZ site.
Het vissen vanuit bootjes is voor de 55 plus minder aantrekkelijk.
Gekeken wordt naar een alternatief. Hierover volgt een nadere berichtgeving.

Wedstrijden zoet

Het was voor de wedstrijdcommissie zoet weer een geslaagd jaar.
De zomercompetitie verliep prima. Ongeveer twintig deelnemers/leden deden hieraan mee.
Het weer zat alleen niet mee, de avonden waren koud en er was veel
harde wind.
Na tien wedstrijden en twee afschrijvers klasseerden zich de volgende
winnaars:

1e
2e
3e
4e
5e

Cor Martens
Chris Hagens
Frans Hagens
Jan Derlagen
Joop Gruijs

25 punten
34
		
35
40
41

58.600
58.440
49.620
38.050
44.840

kg
kg
kg
kg
kg

Er werd in totaal 545.110 gram gevangen.
Na de zomer was er ook weer een wintercompetitie, deze begon op 6
oktober 2012.
Normaal doet de commissie dit werk, maar kon dit door omstandigheden niet uitvoeren.
Gelukkig meldden zich een paar mensen die toch wilden vissen en het
initiatief in handen namen.
Door de inzet van Ron Veenstra, met assistentie van diverse andere
mensen, was er toch een wintercompetitie.
Na een avond bij Piet Hopman thuis werden de wedstrijdregels en
viswateren uitgezocht.
De volgende leden kwamen als winnaar uit de bus:
1e
2e
3e
4e
5e

Willem Westra		
Jan Derlagen		
Martijn Thijms		
Kees van den Berg
Herman Veenstra

15 punten
20
26
34
37

44.490
31.440
31.940
29.350
21.490

kg
kg
kg
kg
kg

Er werd in totaal 158.710 gram gevangen.
En als afsluiting van het jaar vond de prijsuitreiking van, zowel de
zomer- als de wintercompetitie, plaats in het Wapen van Assendelft.
14
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Naast een drankje was er ook weer erwtensoep met roggebrood en
spek. Voorzitter Thijs ten Wolde kwam ook nog even langs.
Alle deelnemers kregen nog een heerlijke wijnstol mee naar huis.
De zoetwatercommissie, Joop Gruijs en Piet Hopman, hoopt dat 2013
weer een hoop vis brengt en goed verloopt
.

Zaanse Vliegvissers

Ook in 2012 zijn er weer bindavonden gehouden. De opkomst was
divers en varieerde van groot tot klein. Wat wel voorop stond was
het enthousiasme van de bindinstructeurs. Steeds hadden ze weer
een scala van nieuwe vliegen, van makkelijke tot zeer moeilijke.
Jammer genoeg zeggen sommige leden hun lidmaatschap op, maar
gelukkig komen er ook weer nieuwe leden bij.
In het afgelopen seizoen hebben we twee thema-avonden gehouden,
“Vliegvissen in Mongolië” afwisselend en spectaculair.
Jammer dat het zo ver is, de kosten zijn in vergelijking met vissen
in Europa best aantrekkelijk. De vissen zijn enorm groot en de natuur is oogverblindend, en dat met een zomer van slechts één maand.
De 2e was gepresenteerd door, Erwin Kerssies, die een internetwinkel
heeft op gebied van vliegvissen. Hij heeft laten zien hoe hij speciale
zeebaarsstreamers kon maken en ook uitgelegd hoe je deze vissen het
best kon gaan vangen. Dat wordt komend jaar richting de Maasvlakte.
Verder zijn we weer met een aantal leden naar de Blauwe Hoef gegaan.
De vangsten waren zeer slecht. Het lag natuurlijk aan het weer, want
op onze zeer kundig gebonden vliegen wilden ze niet afkomen.
Ook hielden we afgelopen winter een competitie in verschillende
wateren. Eenmaal werd vanwege ijs afgelast, maar verder was er een

select groepje die daaraan meedeed. In het Twiske hebben we een
paar snoeken gevangen, maar de mooiste vangt was toch wel de
snoekbaars van boven de 60 cm. Een mooie prijs won Jos Michels.
In 2013 zijn er weer de bindavonden en in maart is er weer een Themaavond hoe men buzzers kan maken om te kunnen vissen op de Ronde
Bleek. In het voorjaar gaan de vliegwerpinstructies ook weer van start.
Zie voor informatie onze nieuwe website www.HVZnet.nl afd. vliegvissers.

Zeecommissie

Het zomerkamp is weer goed verlopen. Twintig jeugdleden genoten
hiervan.
De jaarlijkse koppelwedstrijden waren ook al een succes met tussen de
tien en vijftien deelnemende koppels.
De dames deden het ook goed en vielen in de prijzen.
Als afsluiting van het seizoen was op de eerste zaterdag in november een feestelijke prijsuitreiking met bingo en tombola.
Kortom het was weer als vanouds een prima jaar.

Controlecommissie

In het jaar 2012 kwam de commissie acht keer voltallig bijeen.
Er was weer een aantrekkelijk programma samengesteld, gebaseerd op vier kant- en vier bootwedstrijden.
Het jaar 2012 gaat de boeken in als een bizar jaar, omdat driemaal
achtereen vanwege weersomstandigheden de wedstrijden vanuit Scheveningen niet konden doorgaan. Herstel was niet mogelijk, omdat
alles op korte termijn geregeld moest worden, waren er op zondag
verder geen mogelijkheden. Dit tot grote teleurstelling van iedereen.
De eerste kantwedstrijd in maart gaf slecht vis, echter de laatste kantwedstrijd vanuit Wijk aan Zee kon, ondanks de slechte
weersomstandigheden, maar net doorgaan. Er werd toen wel uitstekend schar gevangen. Dit maakte in ieder geval nog wat goed.
De zeecommissie hoopt dan ook dat in 2013 de weergoden en de HVZ
constructief gaan samenwerken.

De leden van de controlecommissie hebben in 2012 regelmatig individueel en in teamverband gecontroleerd. De HVZ is ook zeer content
is met de intensieve controle die door regiopolitie en de BOA’s zijn
uitgevoerd.
Een paar vissers hadden niet de juiste papieren op zak. Wel werden overtredingen van ernstiger aard, als vissen met levend aas
en zelfs stroperij gemeld. De controlecommissie doet er, in samenwerking met Sportvisserij MidWest Nederland en de plaatselijke overheden, alles aan om dit soort calamiteiten aan te pakken. Het ziet ernaar uit dat in 2013 het aantal controleurs kan
worden uitgebreid. De opleiding tot verenigingscontroleur vindt
ook dit jaar weer plaats en er is nog ruimte voor gegadigden.
Zie ook de HVZ-website.

Jeugd

In 2012 waren er veertien klaverjasavonden, waarbij vijf tafels zijn
bezet. Inmiddels zijn er weer een paar nieuwe leden die tot de
vaste ploeg horen. Er is, op de vrijdagavond, met veel plezier gekaart. Vaak zijn de tafels met dezelfde personen ingedeeld omdat
men gewoon graag met elkaar kaart. Wel wordt er per tafel gewisseld. Drie potjes per avond is standaard en voor de hoogste scores
zijn er altijd leuke prijzen, geregeld door commissie-leidster Trudy van Daal. Het wordt steeds wat later op de avond dat we naar
huis gaan, want wat is het gezellig om even na te praten aan de bar.
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom en kunnen zich melden of gewoon even langs komen op een speelavond. Dit is één keer in de twee
weken.

De jeugdcommissie kwam zes keer bij elkaar.
De jeugdcursus is door vijfentwintig leden gevolgd. Enkele vaders
volgden ook de cursus.

Aansluitend is er bij de Jagersplas geoefend met vliegvissen. Onder
toezicht van de vliegviscommissie hebben een aantal jeugdleden met
de op de cursusavond gebonden vliegen geworpen.
De baarscommissie was er om met de kinderen op baars te vissen.
De zomeravondcompetitie was matig bezocht en achttien jeugdleden
hebben in twee klassen (A en B) gestreden voor de beste vangsten.
Dat ook meisjes vissen leuk vinden blijkt, want we hadden twee deelneemsters in 2012.
De open jeugdwedstrijd was goed bezocht. Ook een aantal vissers van
omliggende verenigingen kwam. Totaal waren er zestien deelnemers.
De federatiewedstrijden leverden de drie HVZ-jeugdleden helaas
geen deelnamebewijs aan het NK op.

Klaverjascommissie

Wim de Vries
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verslag najaarsbijeenkomst 30 oktober				

Opening

Voorzitter Thijs ten Wolde opent om 20.05 uur de najaarsbijeenkomst en heet in het bij zonder erevoorzitter W. Metselaar en de
ereleden E. Jonker, A. de Geus, L. Overdijkink, J. Gruijs, J. Alrich
en H. Scholten welkom. Hij is verheugd over de opkomst van ruim
honderd leden.
De HVZ noemt deze avond een najaarsbijeenkomst en geen formele
najaarsvergadering.
Wellicht nodigt dit meer leden uit voor het bijwonen van een gezellige avond over het wel en wee van de (lokale) hengelsport. Jaarlijks is
in mei de algemene ledenvergadering, waarin hetbestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de leden de mogelijkheid biedt
voor het stellen van vragen.
Half september ontving de voorzitter een vraag van de federatie of
het jeugdbestuur aanwezig wilde zijn bij een jeugdactiviteit van de
federatie in Uitgeest.
De HVZ-jeugdafdeling kreeg daar, als waardering voor de meest actieve jeugdafdeling binnen de federatie, de Jan Teeling Award. Hoewel
het een wisselbeker betreft, gaf de voorzitter aan deze niet meer in te
leveren. Naast de bokaal ontving de HVZ foudralen met twaalf hengels, paraplu’s en schepnetten.

Notulen Ledenvergadering 29 mei 2012

Onder dankzegging aan de secretaris worden deze notulen zonder opmerkingen goedgekeurd.

Ingekomen stukken

Er is een bericht van verhindering ontvangen van C. Blom.

Mededelingen bestuur

De penningmeester probeert bij zoveel mogelijk leden, via een automatische machtiging, de contributie te innen. De recente actie heeft
inmiddels 1.500 machtigingen opgeleverd. Deze actie wordt herhaald.
Tevens zijn de e-mailadressen van de leden opgevraagd. Zo kon er
direct al een herinnering over deze najaarsbijeenkomst naar de leden
worden verzonden.
Ook kunnen de leden bij andere verenigingsactiviten, zoals de open
dag, makkelijker worden bereikt.
Op zondag 17 februari 2013 is de open dag in sporthal de Vang in
Zaandam. Dit is overlegd met bijvoorbeeld de winkeliers die hiervan
voorstander zijn.
16
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De voorzitter doet een oproep voor vrijwilligers, zoals het vervullen
van de vacature van 2e secretaris, vacatures binnen de PRC- commissie en voor de controlecommissie.

HVZetter van het jaar

Dit keer is het iemand die zich zeer verdienstelijk maakt o.a bij werkzaamheden op het kantoor, bijvoorbeeld bij vervanging van de administrateur, het archiveren van de post; het rondbrengen van vispassen;
de plakploeg van het HVZ Nieuws; het opruimen van de zolder van
het kantoor en de botenloods; assistentie bij het klaverjassen; het verzorgen van diverse hand- en spandiensten op het HVZ kantoor; de
open dag.
De voorzitter vraagt of Nico Pinkxteren naar voren wil komen. Hij
wordt benoemd als HVZetter van het jaar 2012 en ontvangt een bobloemen, een oorkonde, gerookte vis en een waardebon. Hij bedankt
het bestuur voor de benoeming en de prijzen en meldt dat hij ook nog
regelmatig de vuilnisbakken aan de Herenhuissloot leegt.
Voorzitter ten Wolde benadrukt nog maar weer eens dat de HVZ niet
zonder vrijwilligers kan. Vooral voor de extra inspanningen die de
HVZ moet verzorgen omdat er jaarlijks toch weer erg veel leden, niet
direct of helemaal niet, hun contributieverplichtingen voldoen.

Rondvraag

Hiervan maakt niemand gebruik.
In de pauze krijgen de leden een consumptie.
Na de pauze krijgt de oud Zaankanter Bertus Rozemeijer het woord.
Hij houdt een zeer boeiende lezing over het snoekvissen (en snoekbaars en baars) met kunstaas. Hierbij heeft hij het over het vissen met
de vliegenhengel, met een vlieg of met streamers, maar ook het slepen
en gooien met divers kunstaas, zoals pluggen, shads in diverse kleuren
met of zonder ratel etc.
De tijd is eigenlijk tekort en het enthousiasme van Bertus te groot
om alles volledig te behandelen. Hij nodigt zich zelf al uit om een
volgende keer te vertellen over het vissen met dood aas.
De voorzitter bedankt hem hartelijk en geeft Bertus gerookte vis en
een vergoeding voor de gereden km’s, want Bertus woont tegenwoordig zeer landelijk in Friesland.
De avond eindigt met de verloting van hengelsportartikelen en gerookte vis.
Als laatste bedankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en
komt er een einde aan een boeiende najaarsbijeenkomst.
Wim de Vries

financieel verslag 2012							
Het jaar 2012 is in velerlei opzichten een jaar geweest met vernieuwingen en moderniseringen binnen onze vereniging.

Toelichting op de Balans van 31-12-2011

De ledenadministratie is volledig omgezet naar een ander programma
van Sportvisserij Nederland waar wij nu dagelijks mee online de zaken kunnen afstemmen. Een pluim voor onze administrateur Bas van
Vuure die na een gedegen opleiding de zaak snel op orde had.
De nieuwe website maakt het voor bestaande en nieuwe leden mogelijk zich aan te melden met de keuze hoe de vispas/contributie te
willen betalen.
Nieuwe computers waren hiervoor nodig, ook al omdat de oude versleten waren.
Verder zijn wij gestart met de uitbreiding van het project machtigingsformulieren als service naar onze leden maar ook om die kosten te
beteugelen waar financiële instellingen steeds hogere bijdragen in
rekening brengen.
Alle vrijwilligers worden weer hartelijk bedankt voor hun medewerking om mede door hun inzet de prijs van onze vispas zo laag mogelijk
te houden. Per 1 oktober 2012 is de BTW verhoogd van 19 naar 21 %
voor diverse kosten.
De investeringen in viswateren, HVZ gebouw en administratie zijn
gedaan conform de verwachtingen als vorig jaar vermeld. Het negatieve resultaat is wat minder dan begroot op € 5.601 euro uitgekomen
en ten laste gebracht van de Algemene reserve.

Inventaris: € 668
Kantoorinventaris. Een nieuwe PC en Laptop zijn aangeschaft voor
een totaalbedrag van € 1.170,- Hierop is de gebruikelijke afschrijving
gedaan.

Vaste activa

Debiteuren

Het totaalbedrag van € 473 betreft een openstaande rekening van
€ 250 voor advertentie in ons HVZ blad. Voor verkochte vispassen
staat nog een rekening van € 222 open.
Depot TNT post: € 1.095. Betreft vast voorschot voor portikosten.

Te ontvangen Rente

Een bedrag van € 1178, - is nog te ontvangen over 2012

Liquide middelen

Kas, Bank, Giro en Deposito totaal € 217.778 Deze gelden zijn inclusief een groot deel van de reeds ontvangen contributies voor 2013.

Balans per 31 december 2011
Activa

Passiva

Gebouwen
visrechten
Markervaart
Nauernaschevaart

€

1

€
€

1
1

Inventaris
Boot/Trailer
Debiteuren
Depot TNT post

€
€
€
€

668
0
473
1.095

Te ontvangen rente
Vooruitbetaalde kosten

€
€

1.178
0

Kas
ING RC
Deposito ING
ABN RC
Deposito ABN

€
€
€
€
€

1.895
55.988
97.445
18.037
44.413

subtotaal

€

221.195

Jeugdafdeling
Wedstrijdcommissie zoet
Seniorencommissie
Baarscommissie
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

€
€
€
€
€
€

3.416
135
1.343
0
5.212
8.085

Totaal

€

239.386

Algemeen

Algemene Reserve
Saldo 31-12-2011
Resultaat 2012
Saldo 31-12-2012

€
€
€

80.797
-5.601
75.196

Fonds onderhoud viswater

€

40.795

Te betalen kosten 2012

€

1.409

Ontvangen contributies voor 2013

€

103.795

€

221.195

€
€
€
€
€
€

3.416
135
1.343
0
5.212
8.085

€

239.386

Jeugdafdeling
Wedstrijd zoet
Senioren Comm
Baarscomm
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

nieuws

april - mei 2013 17

financieel verslag 2012 (vervolg)
Verlies en Winst rekening 2012 en begroting 2013
2011

2012

begroting
2012

begroting
2013

144.000
1.500
3.000
100
4.600
1.500

144.000
1.500
3.000
700
4.600
1.500

20.000

150
8.000

Ontvangsten
Contributies
Aanmaningen
Inschrijfgelden
Diverse vergunningen
Distributievergoeding Vispassen
Rentebaten

€
€
€
€
€
€

142.826
1.435
3.720
47
4.679
2.273

140.427
1.888
3.088
723
4.797
4.126

Wedstrijden vergoedingen
Fonds onderhoud viswater
Sportvisserij Nederland subsidie
Sportvisserij Midwest Ned visrechten
Alg Reserve tbv automatisering
Totaal

€
€
€
€
€
€

85

135
17.000
10.000
5.022

155.065

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/website
Overige huisvestingskosten/kantine
Kantoorartikelen
Verzekeringen
Bestuurskosten
Vergaderkosten/Presentaties
Diverse kosten
Controle commissie
Wedstrijdcommissie Zoet
Wedstrijdcommissie Zout
Jeugdcommissie
Vliegviscommissie
Baarscommissie
Seniorencommissie
PR commissie en Open Dag
Visstandbeheercommissie
Bankkosten
Contributies/Abonnementen

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

Positief/ resultaat
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5.000

187.206

3.000
177.700

168.450

87.650
547
0
16.334
1.778
13.074
7.202
1.058
561
2.018
507
344
689
1.063
1.218
1.582
919
1.555
1.408
1.613
931
218
1.200
500
2.563
600
364
1.200
3.732
1.108
787
136

87.275
32.555
750
16.566
1.586
14.211
7.709
1.054
1.039
2.300
500
1.432
1.228
1.068
1.386
1.479
1.370
1.878
1.083
1.832
848
478
1.300
1.100
2.800
950
400
1.400
3.070
751
1.120
289

86.000
20.000
750
17.000
1.800
15.000
8.000
1.200
800
1.900
1.000
1.000
1.500
1.200
1.700
1.700
1.500
1.600
2.200
1.800
1.000
800
1.400
1.100
2.800
700
800
1.400
4.000
1.500
1.000
200

87.000
8.000
750
17.000
1.700
15.000
8.500
1.100
800
2.350
500
1.500
1.300
1.100
1.400
1.600
1.400
1.900
2.000
1.850
1.000
800
1.400
1.100
2.800
450
800
1.400
3.500
1.000
1.000
300

€

606

-5.601

-6.650

-3.850

€

155.065

187.206

177.700

168.450

Passiva

Fonds onderhoud viswater: € 40.795
Het fonds is met € 17.000 afgenomen in verband met de bouw van de
nieuwe vissteigers in de Heerenhuissloot.

Crediteuren

Bestuurskosten

€ 1.083. Na visdag bestuur is wederom een bescheiden bedrag besteed
aan de afsluiting en dat heeft geresulteerd in een aanzienlijk lager bedrag dan begroot.

Overige posten

Wij verwachten nog € 1.409 te moeten afrekenen met Sportvisserij
Nederland voor verstrekte vispassen aan nieuwe leden.

Zijn conform budget of substantieel lager uitgevallen.

Contributies 2013

De aan de commissies toegekende gelden zijn wederom goed besteed
en door de penningmeester gecontroleerd.
Voor de vliegviscommissie heeft de HVZ € 250 aan de Federatie betaald voor uitzetting van forel. Dit wordt verrekend met de bijdrage
voor 2013.

Een bedrag van € 103.795 is al binnengekomen aan contributies voor
2013. Daar het gelden zijn voor het jaar 2013 zijn ze in de balans opgenomen als schuld aan het volgende boekjaar.
Resultaat: negatief -€ 5.601
Het negatieve resultaat zal, als eerder vermeld, worden geboekt t.l.v.
van de Algemene reserve.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2012
Ontvangsten
Contributie-inkomsten

€ 140.427. Zijn wat lager dan verwacht door een licht dalend
ledenaantal in 2012. Zie hiervoor de aantallen bij het jaarverslag.

Aanmaningen

Een totaalbedrag van € 1.888 wat betekent dat het weer moeilijker was
om de contributies binnen te krijgen. Hopelijk gaan de machtigingen
hier een positieve wending aan geven.

Rentebaten

€ 4.126. Van de ABN kwam nog een rente verrekening over het jaar
2010 en 2011 waar de Fortis Bank werd overgenomen.

Fonds en Subsidies

Voor de duidelijkheid m.b.t. de uitgaven hebben wij dit jaar de storting vanuit het Fonds viswater en de SVN subsidies c.q. compensaties
apart vermeld.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2012
Uitgaven
Onderhoud en huur viswater

€ 32.555
De kosten voor o.a. de vissteigers bedroegen € 25000. De subsidie
van Sportvisserij Nederland staat apart vermeld bij de ontvangsten.

Energiekosten

€ 2.300. Door extreem strenge winterweken in de eerste maanden
van het jaar 2012 en de hogere gasprijzen zijn de energiekosten € 400
hoger dan begroot.

Groot onderhoud gebouwen

€ 1.432. Onze alarminstallatie was aan vervanging toe. Ook is deze
aangepast aan de huidige eisen. De installatiekosten van € 1.168 zijn
de oorzaak dat de begroting ietwat is overschreden.

Commissies

Begroting 2013
Contributies

€ 144.000. Het bedrag van de contributies valt of staat met het aantal
leden dat door het uitblijven van de contributiebijdrage zal worden
geroyeerd. Ook het aantal nieuwe leden is mede bepalend voor de
balans van ontvangsten en uitgaven.

HVZ nieuws

€ 17.000. Dit is een lichte stijging t.o.v. het afgelopen jaar. Door de
goede ontvangst van kopij zullen enkele nummers met extra pagina’s
worden uitgebreid.

Portokosten

€ 15.000. Zoals elk jaar worden de portokosten verhoogd en kunnen
daardoor hoger uitvallen dan in 2012

Commissies

€ 14.500. De commissies zullen in het jaar 2013 gelijke gelden te besteden krijgen voor de activiteiten. Omdat dit bijna geheel direct met de
visserij te maken heeft zijn dit goed bestede gelden.
Bij de jeugd zijn nieuwe aggregaten en koelkasten t.b.v. het zomerkamp aan vervanging toe. Gelukkig beschikken zij over een goede
kassituatie waarin de schenking van € 5.000 enige jaren geleden door
het kleine baarsje bijgedragen heeft tot een stevige reserve.
Voor de Open Dag wordt weer rekening gehouden met extra publiciteit kosten als advertentiekosten en een leuk presentje voor elke bezoeker.

Contributievoorstel: ongewijzigd voor 2014

Het negatieve resultaat kan nog ruimschoots door de financiële reserves worden opgevangen. Het bestuur stelt dan ook voor de contributie voor het jaar 2014 ongewijzigd te laten. De federatie Midwest
Nederland heeft al laten weten dat de afdracht volgend jaar omhoog
gaat. In dit geval zullen wij op de ledenvergadering van 2014 een contributieverhoging te moeten aankondigen ingaand het verenigingsjaar
2015.
De financiële commissie heeft de boeken en de aanwezige middelen
op 31 januari 2013 ten kantore van de HVZ gecontroleerd, zal op de ledenvergadering verslag doen en verzoeken het bestuur over het boekjaar 2012 decharge te verlenen.

Afschrijvingen

Henk op den Akker
De Penningmeester

€ 500. Door scherpe inkoop van de Computer apparatuur zijn ook de
afschrijvingen € 500 lager dan begroot.
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Witte Vlinderweg 36A
1521 PS Wormerveer
tel: 075-6161424
www.koo-boten.nl

koo-boten
De houten schouw uit de Zaanstreek

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

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

STICHTING WATERREKREATIE ZAANSTREEK
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