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HVZ Hengelsportbeurs
groot succes!

27 mei ledenvergadering
gewijzigde locatie!

Jaarverslag
HVZ 2013
Vanaf pagina 12

van de voorzitter

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

Hengelsportbeurs
Op het moment dat ik dit schrijf, is er
nog niets bekend over de komst van het
AZ trainingscomplex naar Sportpark
Kalverhoek. Voor april moet de beslissing vallen en dat is afhankelijk van het
overleg tussen AZ en Alkmaar.
Zaanstad is er klaar voor, maar hierdoor
is er nog geen zekerheid over verhuizing van de HVZ.
De HVZ hengelsportbeurs is een gigantisch
succes geworden met ca 1100 bezoekers.
Daardoor draaide de ruilbeurs uitstekend,
kregen vele hengelsportartikelen een nieuwe
eigenaar en had het Rad van Avontuur artikelen te kort.
De winkeliers hadden volop prachtige aanbiedingen en onze Federatie Mid-West was
goed vertegenwoordigd.
Dit succes is te danken aan de vele medewerkers van de HVZ, te veel namen om op te
noemen, maar ik volsta met het geven van
een dikke pluim aan Frans Hagens en zijn
team: geweldig!

Vormgeving en redactie
Van der Ros Tekst en Reclame
a.vdros@tekstenreclame.nl

Advertenties
Postbus 87
1540 AB Koog a/d Zaan

Attentie!

Fotografie

Onze Algemene vergadering op 27 mei a.s.
zal niet plaatsvinden in de vertrouwde Lindenboomzaal. Deze locatie heeft een andere
bestemming gekregen. Hiervan zijn we tijdig
op de hoogte gesteld door de beheerder.
Daardoor zijn wij dit keer uitgeweken naar
Broeks-events. Dit is gevestigd in het voormalige clubgebouw van vv PSCK, dus naast
het HVZ kantoor. Ik hoop u daar te mogen
begroeten.
					
		
Thijs ten Wolde

van de penningmeester
We hebben de hengelsportbeurs al weer
achter de rug en zijn tevreden over het
aantal vispassen dat nog is afgehaald.
Ook zijn inmiddels de boeken over 2013
afgesloten met een klein positief resultaat. Zie elders in dit nummer het financiële verslag.
De afsluiting van een boekjaar en overheveling naar het nieuwe jaar vergt best nogal wat
tijd. Gelukkig kan ik als penningmeester een
beroep doen op specialisten die achter de
schermen adviezen en assistentie verlenen.
Ten eerste de kascommissie Martin Kok en
Egbert Jonker die controleren en adviseren
inzake het te voeren financiële beleid.
Verder met het boekhoud-programma is neef
Louis Steeman altijd bereid technisch te assisteren en gelukkig heb ik nog een broer,
Peter op den Akker, die op IT gebied mijn
helpdesk is als iets niet helemaal goed gaat
met de PC’s.

Bedankt allemaal voor jullie hulp. Dit mag
best wel eens vermeld worden!
De penningmeester
Henk op den Akker

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

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.

agenda
Jeugdcommissie

Zomeravondcompetitie: 7 en 21 mei, 11, 18
en 25 juni

Ledenvergadering HVZ

27 mei

Seniorencommissie

6 mei start zomeravondcompetitie
3 juni 50 plusdag Zuidervaart

Commissie zout

13 april tweede wedstrijd, Wijk aan Zee

Vliegviscommissie
10 en 24 april

Baarscommissie

13 september baarswedstrijd

Klaverjas

11 april, 2 mei
Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl
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Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering,
dinsdag 27 mei 2013 20.00 uur in de zaal van Broeks Events,
sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72 te Wijde Wormer.
(voormalige clubhuis P.S.C.K. naast het HVZ kantoor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Verslag van de najaarsbijeenkomst d.d. 29 oktober
2013 (reeds in HVZ Nieuws 1 van 2014 gepubliceerd)
Ingekomen stukken
Mededelingen bestuur
Jaarverslag 2013
Financieel verslag 2013, met het verslag van de
financiële commissie
Begroting 2014 en contributievoorstel 2015

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2015 niet te wijzigen t.o.v.
2014, 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.

van de redactie
Welkom terug!
Ik zou me kunnen voorstellen dat u nieuwsgierig bent wat de titel van
dit stukje te betekenen heeft.
Kijk maar eens goed naar de foto hieronder. Daarmee verklap ik al een
beetje wat ik bedoel.
Ja beste HVZ’ers, u ziet het goed: Wurrempie is terug van weggeweest!
Zijn geestelijk vader Alan de Geus heeft zich bereid getoond u met
regelmaat weer te vermaken met zijn komische cartoons. Benieuwd
naar het resultaat? Blader dan snel door naar pagina 8!
Zoals u zult merken, is dit weer een rijkelijk gevuld nummer met
vanaf pagina 12 het jaarverslag van 2013.
Met dit mooie weer zijn de viskriebels vast op gang gekomen.
Ik wens u een heerlijk voorjaar toe!
Annegreet van der Ros

8. Bestuurswijzigingen
Volgens rooster treden Kees Mandjes (vliegviscommissie), Joop Gruijs
(zoet) en secretaris Wim de Vries af, zij stellen allen zich weer herkiesbaar. Ton Moed treedt af als voorzitter van de jeugdcommissie, het
bestuur stelt voor in zijn plaats Jaap de Bouter te benoemen.
Joop Lotten treedt af als voorzitter van de seniorencommissie, het bestuur stelt voor in zijn plaats Herman Veenstra te benoemen.
De financiële commissie bestaat uit de heren E. Jonker en M. Kok.
Voor de heer E. Jonker wordt een vervanger gezocht.
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.

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
J. Hazen, 2e secretaris

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
IBAN: NL45 INGB 0000407968
IBAN: NL13ABNA 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.
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‘De makelaar die
méér in huis heeft’
Woningmakelaardij
Bedrijfsmakelaardij
Taxateurs o.z.
Woningmarktconsultancy
Vastgoedmanagement
Verzekeringen
Hypotheken
Financial Planning

U zit zeker bij HVMS
Advertentie
algemeen
(92 mm x 135 mm A6) drukklaar.pdf
1 9-3-2010 16:04:34
T.
075 6510610
www.hvms.nl
E. makelaardij@hvms.nl
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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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- Baggeren

controlecommissie
Nieuwe controleur
Wij verwelkomen in het controleteam onze nieuwe controleur
Frans Hoogland die al zeer actief is langs de waterkant sinds
hij geslaagd is voor zijn examen.
Ook hebben wij nu de beschikking over een echte BOA: Quintus
Hoveling, die door de Federatie MidWest Nederland aan ons is toegewezen. Recentelijk hebben wij met beide heren gezamenlijk een ronde
door de gehele Zaanstreek gedaan om specifieke gebieden te tonen
waar gecontroleerd kan worden. Sportvisserij Midwest Nederland
heeft toegezegd dat de snelle controleboot ter beschikking is.
Apart van de controle van de vispas en nacht/derde hengelvergunning
zal de BOA vooral optreden tegen illegale visserij en stroperij.
Hierover meer in het volgende HVZ nieuws.
Henk op den Akker

Quintus Hoveling (links) en Frans Hoogland

commissie zout
Zeevisavond 21 februari 2014
Nadat de laatste mensen binnen druppelden en een kop koffie en een koek genuttigd hadden, werd de avond geopend
door de voorzitter. Na de opening werd de boeiende film “the
halibut Queen” vertoond. Wat een prachtige vis, en de ultieme
droom van iedere sportvisser.
Na deel 1 van de film was er tijd voor een hapje en een drankje.
Na de pauze en deel 2 van de film werd het wedstrijdprogramma 2014
gepresenteerd. Het programma was vrijwel identiek aan voorgaande
jaren op 1 punt na: ‘de strandwedstrijd van wijk aan zee’. Er ontstond
een discussie over het feit dat er maar met 1 hengel gevist mag worden.
De commissie buigt zich hier nog over.

Hierna volgde de prijsuitreiking seizoen 2013:
1. Pim Pos met 7 punten en 89,68m vis
2. Ruben den Uil met 22 punten en 38,69m vis
3. Nick Visser met 24 punten en 49,96m vis
4. Frank Goudriaan met 24 punten en 37,33m vis
5. Wim Heijnen met 25 punten en 57,28m vis
De prijswinnaars kregen een kadokaart te besteden bij Albatros hengelsport Scheveningen. De Siem List trofee ging (voor de laatste keer
uitgereikt ) naar Pim Pos. Pim had verreweg het grootste aantal meters
vis. De prijs voor de grootste vis ging naar Roel Polling. Hij ving deze
op geheel eigen wijze; namelijk met een betontoffee als loodgewicht.
De gul was 49 cm groot. De wanhoop nabij prijs, een paardenworst,
ging naar Dio Schneider op plaats 13. De aanmoedigingsprijs, een
mooie zeevismolen met nylon ging naar Myron Withaar.
De tombola was hierna aan de beurt en vrijwel iedereen ging met
gerookte vis naar huis.
De dames achter de bar kregen een bos bloemen, die ze dik verdiendhebben met de goede service. Bedankt dames namens alle aanwezigen.
Na de nodige drankjes en hapjes eindigde deze gezellige zeevisavond.
Frank Goudriaan

Zeecompetitie 2014
2e
3e

13 april Wijk aan Zee
4 mei Scheveningen

4e
5e
6e

25 mei strand Wijk aan Zee
28 september Scheveningen
26 oktober Wijk aan Zee

7e
8e

23 november Scheveningen
21 december Wijk aan Zee
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jeugdcommissie 									

Geweldige opkomst bij HVZ jeugdcursus
De interesse van de kids voor de HVZ cursus jeugdvissen is dit
jaar weer geweldig. Liefst 22 meisjes en jongens nemen deel
aan de door de HVZ jeugdcommissie ontwikkelde cursus.
Al ruim vijfentwintig jaar geeft de HVZ jeugdafdeling elk voorjaar
een cursus vissen waarbij bijna alle facetten van het vissen aan de orde
komen. Zo vertellen gerenommeerde wedstrijdvissers hun ervaringen

met het vissen op witvis (brasem en voorn) en karper vissers alles over
het vissen op Zaanse karpers. De vliegvissers leren de kids een vlieg
binden en de baars vissers hoe je een baars tuigje maakt.
Daarnaast leren de kids ook nog een en ander over hengels, snoer,
lood, haken en onthaken etc. Vooral leuk is de les aas en voer die door
Kaylee Goedhardt wordt gegeven, een ex jeugdlid die nu succesvol vist
in het Nederlands Dames team dat deelneemt aan de wereldkampioenschappen vissen.
Het resultaat van de cursus is dat de kids meer gaan vangen en de
vissen met meer respect worden behandeld. Daarnaast blijven veel
ouders zitten tijdens de cursus en steken ongewild nog iets op over
de hobby van hun kind. Kortom genoeg te leren en te zien dus op de
HVZ jeugdcursus. Via de website kun je je nu reeds inschrijven voor
de nieuwe cursus in 2015.
Frans Hagens

De zomeravond competitie en wedstrijden
voor de jeugd gaan weer beginnen!
Komend voorjaar en zomer organiseert de HVZ jeugdcommissie weer een aantal jeugdwedstrijden vissen. Ten eerste natuurlijk de zomeravondcompetitie (van 19.00 tot 21.00 uur) op
7 en 21 mei en 11, 18 en 25 juni.
Deelname hieraan is gratis en het is leuk en spannend je viskunsten
te meten met die van andere vissers. Bovendien is er altijd prijs voor
iedere deelnemer bij de wedstrijden van de HVZ. Dus ook al kost
het niets je gaat nooit met lege handen naar huis. De deelname is
alleen voor HVZ jeugdleden en zo vis je toch mooi je hengelspullen
bij elkaar!

Gratis koppelwedstrijd

Kom dus gezellig mee vissen met die wedstrijden en vul je viskoffer
aan. Overigens is er 17 mei nog een GRATIS speciale koppelwedstrijd
voor de jeugd met familielid. Dan kun je dus vissen samen met je
6
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vader, moeder, broer, zus of opa of oma. Zelfs met een oom of tante,
neef of nicht is deelname toegestaan. Je vist met zijn tweeen voor het
beste resultaat. Ook hier is er voor ieder koppel een prijs!
Op zaterdag 28 juni is de grote HVZ open jeugdwedstrijd in de Zuidervaart in Zaandam en dan mag ook jeugd van andere verenigingen
meedoen. Deelname hieraan kost vijf euro en dit is inclusief een consumptie. Bij deze wedstrijd is er ook voor iedere deelnemer een prijs
te verdienden maar het mooiste zijn natuurlijk de hoofdprijzen als een
plateau met viskist of een hengel met molen.
Hou dit dus goed in de gaten in het HVZ nieuws of ander op www.
hvznet.nl bij het jaaroverzicht voor de jeugd.
Voor meer info kun je altijd bellen met Frans Hagens op 06-43095500.
Frans Hagens

Dubbelslag voor Toddd

Eerste Streetfishing bokaal voor HVZ
HSV Haarlem, HSV Ons Stekkie uit Zeewolde en HV Zaanstreek
(HVZ) streden 23 februari om de eerste streetfishing bokaal
van Sportvisserij MidWest Nederland. Dat de teams voor de
volle winst zouden gaan, bleek wel uit de voorbereidingen
van de verenigingen. Zo gingen Haarlem en Ons Stekkie alvast
oefenen om goed voorbereid de wedstrijd in te gaan.
De wedstrijd vond plaats in het centrum van Haarlem. HSV Haarlem
zorgde dan ook voor een warm welkom in hun nieuwe clubgebouw.
Na een openingswoord en de uitleg van de spelregels (door mede
organisator Bob Slagter), kregen alle deelnemers een coole streetfish
hoodie van Sportvisserij MidWest Nederland.
De teams waren ongeduldig, want het zonnetje scheen en de vissers
wilden daarom ook maar één ding: door Haarlem struinen op zoek
naar grote baars en metersnoeken. Daarom vond snel de loting plaats
waarna iedereen naar zijn parcours vertrok, zodat er geen vistijd verloren ging.

De wedstrijd bestond uit twee delen, een ochtend en een middagdeel
met een pauze tussen de dagdelen. In de pauze bleek dat het voor
iedereen lastige dag zou zijn. Waarschijnlijk door de koude ochtend,
dat de vissen niet zo happig waren. De wedstrijd was dus zeker nog
niet beslist en iedereen moest nog volle bak gaan om de winst binnen
te halen. Dus snel een broodje eten en snel weer de stad in op het
volgende parcours.
Om 15:00 uur eindigde de wedstrijd en zijn alle scoreformulieren verzameld. Helaas was er niet veel gevangen dus kwam het aan op de
centimeters, zo niet halve centimeters. Na alles goed op een rijtje te
hebben gezet konden, we de bokalen uitreiken.

Met een snoek van 60 cm en een paar baarzen wist hengelsportvereniging Zaanstreek de overwinning binnen te halen. Een overtuigende
overwinning, want de andere teams wisten slechts wat baarsjes bij elkaar te vangen.

Dubbelslag

De tienjarige Todd, wist een dubbelslag te slaan. Naast de overwinning met HVZ, was hij met zijn snoek ook de individuele winnaar.
Op de tweede plek kwam Sill van HSV Haarlem en Roy van Ons
Stekkie kwam op de derde plek.
We kunnen zeggen dat de eerste federatieve streetfishing wedstrijd
een succes was, want iedereen was dol enthousiast en kijken nu al
uit naar een volgende streetfishing wedstrijd. Sportvisserij MidWest
Nederland gaat door dit succes kijken voor de mogelijkheden om een
streetfishing competitie op te zetten.

Dus ben je geïnteresseerd houd de website in de gaten en meld je bij je
hengelsportvereniging voor de mogelijkheden van streetfishing
binnen de vereniging.

H.V.ZAANSTRE

EK

STREETFISHING
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mijn vangst
Meerval in HVZ water
Beroepsvisser Piet Hartog uit Landsmeer ving in de Zuidervaart een bijzondere vangst.
In zijn netten zat een ABINO MEERVAL van 48 cm.
Voor HVZ’ers betekent dit ongekende mogelijkheden.
Piet heeft wel meer bijzondere vangsten zoals schildpadden en flinke ook en meerdere
exoten. Zou onze meerval dan toch uit een tuincentrum komen?

wurrempie									

Gisteren heeft de politie
twee roofbleien
op heterdaad weten
te betrappen ...

8
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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!

seniorencommissie
HVZ Zomeravond
Competitie Senioren 2014
Informatie
Er wordt gevist in 1 vak.
Er zijn per wedstrijd 5 dagprijzen te verdienen en een eindprijs.
Er is 1 afschrijver over de 9 wedstrijden.
De Zomeravondwedstrijden zijn van 19.00uur t/m 21.30 - 22.00uur.
loten om 17.45 uur ! Als je wat later komt, geen probleem. Laat het
even weten dan wordt er voor je geloot.
Verzamelen Nauernaschevaart doen we bij de Forbo fabriek.
Voor het Noord-Hollands Kanaal achter het Café te spijkerboor.
Er kunnen tijdens de Competitie nog wijzigingen zijn van het Wedstrijdwater.
Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
Deelname is gratis voor HVZ leden, hengelkeuze is vrij.
Snoek, Snoekbaars en Paling niet toegestaan in het leefnet.

1e 6 mei
Dinsdagavond
Nauernaschevaart bij
					Forbo
2e 13 mei
Dinsdagavond
Noord-Hollands kanaal
3e 20 mei
Dinsdagavond
Zuidervaart Zaandam
4e 26 mei
Maandagavond Noord-Hollands kanaal
5e 3 juni
Dinsdagavond
Markervaart
6e 10 juni
Dinsdagavond
Noord-Hollands kanaal
7e 17 juni
Dinsdagavond
Nauernaschevaart bij
					Forbo
8e 24 juni
Dinsdagavond
Noord-Hollands kanaal
9e 1
juli
Dinsdagavond
Markervaart

Opgeven
Wel even doorgeven of je meevist, aan Piet Hopman 06-50730034
Of via de mail: piet.hopman@tele2.nl
Dit i.v.m. het uitzetten van de plaatsnummers.
Piet en Joop
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HVZ hengelsportbeurs

Ruim duizend bezoekers op onze HVZ Hengelsportbeurs
De HVZ hengelsportbeurs van 2 maart jl. is achter de rug.
Dit voor de bezoekers gratis evenement trok dit jaar zo tussen
de 1000 en 1100 bezoekers en dit is een ongekend succes.
Aan dit succes, dat zich op een zondag tussen 10.00 en 15.00
uur afspeelt, gaat een maandenlange voorbereiding vooraf.
Dit begint met een eerste vergadering in oktober om de eerste dingen in gang te zetten. Er moet een datum worden gekozen wanneer
er geen andere beurzen in de buurt zijn en de hal moet vrij zijn en
worden gehuurd. De mogelijke standhouders en andere deelnemers
moeten worden benaderd, persberichten geschreven en publicatie op
website en andere internet bronnen geregeld.
Bij de tweede vergadering in december kan dan worden bepaald hoeveel kramen moeten worden gehuurd, tafels en stoelen voor het terras
en stoelen voor achter de kramen en de indeling worden gemaakt.
Er moeten afspraken worden gemaakt met de horecavoorziening ter
plaatse. Er moet worden nagedacht over een welkomstgeschenkje
voor de beursbezoekers en deze moeten worden besteld. Dit geldt ook
voor het versturen van de persberichten naar de kranten en bevriende
websites, er moeten afspraken komen met sprekers voor lezingen, het
aantal ronden Rad van Fortuin, de broodjes en consumpties voor de
vrijwilligers etc.

Gratis

Er moet reclame en decoratie materiaal komen voor de hal en liefst
voor weinig of gratis. Gratis is eigenlijk het sleutelwoord voor deze
beurs want anders is zoiets niet mogelijk voor een vereniging als de
onze. Dus Pim Pos en Rik Hagedoorn bedankt voor de goede lezingen.
Daarom mag ook wel even vermeld worden dat de prachtige borden

voor de commissies, het terras en de entree gesponsord zijn door
A-sign b.v. uit Zaandam. De posters voor de beurs worden al jaren
door Aranea Grafimedia uit Zaandam gesponsord.
Maar zonder steun van alle vrijwilligers en het bestuur van de HVZ
komt dit evenement niet van de grond natuurlijk dus gaat onze onmetelijke dank uit naar iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het slagen hiervan. We noemen niemand bij naam want dan
vergeten we misschien iemand.
Het aanbod op de beurs was geweldig dit jaar. Voor het eerst hadden
we meer als dertig kramen nodig en hadden we een keur aan standhouders waaronder acht hengelsportzaken, twee fabrikanten van aas
en voer, drie watersport bedrijven, twee visreizen verkopers, een dobbermaker, een hengelbouwer, een pompen leverancier op zonne-energie en fabrikant van een buitenboordmotor drager voor achter de auto.

Ruilbeurs

Voor de HVZ ruilbeurs waren op de dagen voor de beurs bijna 500 artikelen ingeleverd als hengels, molens, tenten, tassen, netten, hoezen,
pluggen, spinners etc. Je kon het niet zo gek bedenken of het lag er
voor een heel mooi prijsje. En al die dingen zijn op de dagen voor de
beurs voorzien van een prijslabel en nummer, ingeschreven en op de
beurs weer uitgestald en afgerekend met koper en verkoper.
Petje af voor de vrijwilligers van de ruilbeurs! Het Rad van Fortuin
draaide als nooit tevoren en de dames van de organisatie hadden het
naar hun zin. Er waren door de winkeliers dan ook veel mooie prijzen
ingebracht. De lootjes gingen als zoete broodjes en de dames konden
bijna niet wachten tot de sprekers op het terras klaar waren om weer
een volgende ronde te draaien.
Al met al een succes verhaal dus met maar een minpuntje dat het bijna
altijd op dezelfde mensen aankomt om dit mogelijk te maken.
Daarmee bedoel ik ook het opruimen ook na de beursdag.
Dus HVzetters als jullie de beurs leuk vinden, er ook geweest zijn en
er plezier hadden, meld je dan aan voor hulp aan dit evenement want
ook volgend jaar is er weer een HVZ hengelsportbeurs.
Meld je dan even bij Frans Hagens 06-43095500.
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nieuwe leden

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
woonplaats naam

woonplaats

naam

C. van Egdom
N.L.Maas
D.A.S.Roode
T.van der Meulen
A.Kroezen
P.Boolman
A.de Bres
J.D.Vredenburg
S.Botel
J.Hooijschuur
I.D.Timmer
M.Hoedeman
M.Chow
L.C.van Dijk
L.Gooijer
L.Groot
R.J.J.Kasteel
J.Lockx
M.Soetebier
C.I.Gilliad
J.H.A. Verzeilberg
T.Beemsterboer

Koog a/d Zaan
West Graftdijk
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Wormer
Mijdrecht
Westzaan
Zaandijk
Zaandijk
Amsterdam
Westzaan
Wormer
Zaandijk
Koog a/d Zaan
Zaandam
Amsterdam
Lisse
Spijkerboor
Zaandam
Zaandam
Assendelft

E.Schellinger
S.Dresselhuizen
J.Dresselhuizen
R.Top
M.G.J.Smit
B.Top
J.Post
H.Visser
L. da Fonseca
L.B.Heijnis
S.J.Verheijen
A.Veenendaal
A.Lambalk
D.P.Groot
S.de Groen
B.M.Vooijs
G.N.Vooijs
Y.Jacobs
A.Stevens
J.Hoven
T.Dekker
H.Dekker

Zaandijk
Assendelft
Krommenie
Koog a/d Zaan
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Zaandijk
Zaandam
Wormerveer
Wormerveer
Purmerend
Zaandam
Zaandam
Wormerveer
Koog a/d Zaan
Wormerveer
Krommenie
Wormer
Wormerveer
Eemnes
Zaandam

A.Buisman
E.F.van den Heuvel
C.Vermij
A.Fray
M.Hoogeveen
E.van der Veen
M.Griffioen
X.D. van der Horst
R.Abasabadi
J.L. Abasabadi
L. van Eijsden
M.C. de Groot
G.Haas
F.Holwedel
D.Swart
B.T.van Huijstee
V.P.Hillgers
L.W.Kloek
S.C.Molenaar
B.J.Kok
T.Crok
B.Steenbrugge

woonplaats
Oostknollendam
Westzaan
Westzaan
Zwaag
Krommenie
Zwaag
Zaandam
Zaandam
Koog a/d Zaan
Wormerveer
Zaandijk
Doorn
Wijdewormer
Heiloo
Zaandam
Wormer
Wormer
Koog a/d Zaan
Zaandam
Krommenie
Zaandijk
Zaandijk

naam

woonplaats

I.C.M.Lubbers
Zaandam
J.van Eekhuizen
Zaandam
B.Post
Oostzaan
G.R.E.Bakker-Kaandorp
Wormer
P.H.Pical
Wormerveer
V.E.N.Boers
Zaandam
P.Rep
Oostzaan
T.van den Akker
Assendelft
D.van Maanen
Koog a/d Zaan
M.W.Schaper
Wormer
A.Heilijgers
Krommenie
B.Steding
Zaandam
J.Ris
Wormer
T.Burghouts
Westzaan
R.H.Jenkins
Zaandam
Z.Gerssen
Wormerveer
W.Keijlatf
Zaandam
J.Ijlstra
Zaandam
J.Hille
Koog a/d Zaan

Nieuwe uitzetting forellen in het Geestmerambacht
Onlangs zijn door Sportvisserij Midwest Nederland 450 kg
regenboogforellen en 150 kg bruine forellen uitgezet in het
Geestmerambacht.
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verslag bestuur 2013

Het bestuur kijkt terug op een succesvol 2013.
De communicatieavond voor bestuur en commissieleden was
de eerste bijeenkomst in 2013. Daarna volgde de open dag, die
voor het eerst op een zondag was. De open dag trok veel bezoekers en was zeer geslaagd. Het algemeen bestuur kwam
acht keer bij elkaar en het dagelijks bestuur vergaderde negen
keer.
Daarnaast bezocht het bestuur de vergaderingen en bijeenkomsten
van de federatie en was het bestuur actief in de visstandbeheercommissies. En er was nog een overleg met hsv Haarlem.
In mei werd de algemene ledenvergadering gehouden en in oktober
de najaarsbijeenkomst, met Marco Kraal als enthousiaste spreker.
Meindert Bronger werd tijdens deze bijeenkomst als HVZ’etter van
het jaar benoemd.

Sportpark Kalverhoek

Met de verenigingen op ons sportpark Kalverhoek en de stichting beheer Kalverhoek werd intensief van gedachten gewisseld over de toekomst van het sportpark en de mogelijke komst, en de consequenties
daarvan, van het nieuwe trainingscomplex van AZ. Daaruit voortvloeiend waren er ook diverse gesprekken met vertegenwoordigers van
de gemeente Zaanstad en wethouder Olthof.
In het najaar organiseerden Chris Hagens en Rik Hagedoorn twee
zeer succesvolle workshops over het vissen op roofvis. Plannen werden
gemaakt voor een workshop vissen op karper. Mogelijk dat een karpercommissie kan worden geformeerd.

Digitale nieuwsbrief

Naast het inmiddels succesvol innen van de contributie via een automatische incasso, heeft de HVZ nu ook de beschikking over een groot
aantal e-mailadressen van de leden. Regelmatig wordende leden per
12
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digitale nieuwsbrief over de activiteiten geïnformeerd.
De vernieuwde website leverde veel nieuwe leden op door de mogelijkheid om je via de website in te schrijven.
De HVZ-leden konden in 2013 voor het eerst nachtvisvergunningen
en vergunningen voor het vissen met een 3e hengel (als pilot) aanvragen. Na wat commentaar op de beperkte lijst van wateren, werd deze
lijst snel uitgebreid. In 2014 wordt de pilot voortgezet.

Ledenaantal

Het afnemende ledenaantal lijkt te zijn gestopt en gelukkig zien wij in
2013 weer een opgaande lijn. Het blijft voor het bestuur een uitdaging
het ledenverlies - door opzeggingen/niet betalingen - te beperken en
het aantal nieuwe leden door wervingen en service uit te breiden.
De twee uitstekende verkooppunten bij hengelsportzaken en de mogelijkheid je aan te melden via de website, of online via Sportvisserij
Nederland, blijken een goede aanvulling voor het werven van nieuwe
leden. Ook nieuwe activiteiten en manieren van communiceren dragen ertoe bij dat de HVZ een dynamische vereniging is.
Een verdere groei in het jaar 2014 is dan ook te verwachten.

Ledenaantal
2013

2012

2011

2010

2009

Senioren
65+leden
Partnerleden
Junioren
Jeugdleden

3900
219
108
158
506

3869
239
99
170
486

3945
268
107
164
483

3940
275
108
176
349

3961
310
117
193
314

Totaal

4891

4863

4967

4848

4895

Commissies in 2013
Controlecommissie

De leden van de controlecommissie controleerden ook in 2013 weer
regelmatig. Naast de controle op visdocumenten wordt ook gelet op
illegale vistuigen. Hiervan wordt melding gedaan aan de inspecteurs
van de NVWA. Een belangrijke uitbreiding is de controle op nachtvissen en de 3e hengel, waarvoor de HVZ aan HVZ-leden, een aparte
vergunning uitgeeft.
Op 8 november 2013 behaalde Frans Hoogland het diploma voor controleur. Hij gaat het team van controleurs versterken. U zult hem zeker binnenkort aan de waterkant ontmoeten.
De opleiding tot verenigingscontroleur vindt ook dit jaar weer plaats
en er is nog ruimte voor gegadigden. Zie ook de HVZ-website.

Vliegvisafdeling

Ook in 2013 jaar hebben de Zaanse Vliegvissers weer hun vaste aantal bindavonden gehouden in het Kinderdagverblijf in Zaandam. De
opkomst was over het algemeen goed, al waren er avonden waarop de
instructeurs wat meer eer van hun werk hadden verdiend.
Begin maart werd het Geestmerambacht geschikt gemaakt voor het
vissen op forel. De Zaanse Vliegvissers hebben deze actie gesponsord.
Op een bijna winterse dag werden vijf honderd regenboogforellen uitgezet. Dit is een aanzet om te concurreren met het Oostvoornse Meer.
In 2014 worden er ook weer forellen uitgezet.
In maart is er ook nog een ochtend in het Twiske gevist op snoek.
Verschillenden hadden er één gevangen, maar de grootste vis was een
snoekbaars.
Begin april ging een aantal leden naar de Ronde Bleek,. Een mooie forellenvijver met hele grote vissen. Vooraf hadden we een avond belegd
met Pieter-Bas Broecks, die ons haarfijn heeft uitgelegd hoe wij deze
kolossale vissen aan de haak moesten slaan.
Het was een bijzonder mooie dag vol zon, maar wel erg koud, voordat
de belly-boaten het water in konden, moest het ijs eerst stuk worden
gemaakt . Elke visser heeft een vis gevangen. De gevechten met deze
forellen waren bijzonder spectaculair.
In mei ging een aantal vissers richting de Eifel in Duitsland om daar
hun geluk te beproeven in een echte rivier:de Kyll. Dit keer was het
weer de vissers uiterst gunstig gezind en het was zelfs heel warm. Iedereen heeft wel één of meer vissen gevangen en de avonden waren
ook heel gezellig. Het onderkomen was goed en het eten uitstekend,
zeker voor herhaling vatbaar.
Omdat er ook vraag was naar het vangen van zeebaars, is er ook een
avond besteed aan deze mooie vis. Hiervoor was Edwin Kerssies van
het bedrijf Dyckers uitgenodigd, hij heeft heel duidelijk laten zien
met wat voor materiaal je deze vis moet vangen en eind juni is een

groot aantal leden richting de Maasvlakte gegaan om het te proberen.
Van horen zeggen is deze vis moeilijk te verschalken. Ook gingen onze
leden regelmatig naar het Oostvoornse Meer. Daar zitten ook hele
grote regenboogforellen. Kortom een prima jaar.

Klaverjascommissie

In 2013 waren de klaverjasavonden - één keer in de veertien dagen redelijk tot goed bezet. Sommige avonden waren er zelfs zes tafels
nodig. Het is overduidelijk dat er voor de gezelligheid wordt gekaart
en zeker niet met het mes op tafel.
Het mes wordt alleen gebruikt om de altijd heerlijke kaas en leverworst aan te snijden. Trudy van Daal regelt altijd de tafelindelingen,
rekening houdend met de wensen van de aanwezige klaverjassers. Per
avond krijgen de eerste acht spelers een prijsje. Momenteel zijn er
wat reservespelers, om afzeggingen op te kunnen vangen. Het zou
leuk zijn als er ook dit jaar nieuwe mensen zich aanmelden om een
vrijdagavond eens per twee weken mee te spelen. Aanvang is om 20.00
uur en rond 23.00 uur gaat iedereen weer huiswaarts. Deelname kost
€ 1,50 per avond.
Er wordt gespeeld in het SVZ-zaaltje naast het HVZ-kantoor in sportpark de Kalverhoek en de speelavonden worden in het HVZ-nieuws
of op de website vermeld.

Baarscommissie

2013 was voor de Baarscommissie een relatief druk jaar, omdat naast
de HVZ Open ook het Nederlands kampioenschap baarsvissen werd
georganiseerd.
Tijdens de jeugdcursus in april werd een cursusavond baarsvissen gehouden. Daarnaast was er nog met deze jeugd een praktijkochtend in
het Kalf, waar zij allemaal wel een baarsje gevangen hebben.
Op zaterdag 14 september was de HVZ Open. Er werd gevist in Wormerveer. Prima vangsten en iets meer deelnemers dan in 2012. Jammer,
dat er zo weinig HVZ’ers aan deze wedstrijd deelnamen.
Op 5 oktober was het N.K.baars. Voor deze wedstrijd was als wedstrijdwater de Knollendammervaart uitgekozen.
Met hulp van o.a. Wim de Vries en Jorrit Hazen wordt teruggekeken
op een geweldige wedstrijd. Heel veel gevangen en geen wanklank
gehoord.
Inmiddels is 2014 al weer voorbereid, de HVZ Open zal plaatsvinden
op 13 september.
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verslag bestuur 2013 (vervolg)

Jeugdcommissie

Er is in 2013 door het jeugdbestuur zes keer vergaderd. In tegenstelling
tot het grote aantal kinderen in 2012, is de jeugdcursus door slechts
acht leden bezocht. Enkele vaders en moeders bleven. Aansluitend is
er bij de Jagersplas geoefend met vliegvissen en baarsvissen. Door de
vliegviscommissie ondersteund, heeft een aantal jeugdleden met de op
de cursusavond gebonden vliegen geworpen. De Baarscommissie was
er om de kinderen te helpen op baars te vissen.

Zomeravondcompetitie

De zomeravondcompetitie was slecht bezocht en 15 jeugdleden hebben in twee klassen (A en B) gestreden voor de beste vangsten. Dat ook
meisjes vissen leuk vinden, blijkt want er waren twee deelneemsters in
2013. De open jeugdwedstrijd is met slechts elf vissers matig bezocht.
Dit is veroorzaakt door de gemeente Zaanstad, die zonder rekening te
houden met de HVZ-jeugd de Zaanregatta naar de Zuidervaart heeft
verplaatst. Vissers van omliggende verenigingen kwamen in 2013 ook.
De federatiewedstrijden leverde twee HVZ-jeugdleden geen deelnamebewijs aan het NK op. Het zomerkamp is weer goed verlopen en
vijftien jeugdleden hadden een gezellig kamp.
De jaarlijkse koppelwedstrijden waren ook geen succes met tussen de
zeven en elf deelnemende koppels. De dames deden het overigens
goed en vielen in de prijzen.
Als afsluiting van het seizoen was er op de eerste zaterdag in november
een feestelijke prijsuitreiking met bingo en tombola. Ditmaal voor
het eerst in de SVZ-kantine. Voor 2014 is besloten dat er per activiteit
minimaal tien deelnemers moeten zijn. Ook is het aantal activiteiten
ingekrompen.

14
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Senioren 50 plus

Net als alle voorgaande jaren werd er weer met veel plezier gevist en
was ook het jaar 2013 bijzonder goed. Alles zat mee en het aantal deelnemers was, ondanks het afvallen wegens ziekte van Piet en de camperprikkels van Frans, toch nog in de plus. Waarschijnlijk heeft de
vele zonneschijn hieraan meegewerkt. De vangsten waren wisselend,
de één iets meer als de ander, maar uiteindelijk voelde iedereen zich
een winnaar. Ook de dag van de prijsuitreiking met dit keer geen
Food maar visspullen viel bij velen, ondanks de overvloed die de meesten al thuis hebben, zeker in de smaak.
Toch weer een 50 plusser-wedstrijd voor alle HVZ’ers
Ook dit jaar werd de 50 plus-wedstrijd, voorheen 60 plus, in de Zuidervaart weer gehouden. Jammer dat er voor deze wedstrijd de laatste
jaren minder animo is van de nieuwe leden. De deelnemers zijn er wel,
maar liever zou de commissie zien dat vooral dit een dag moet zijn
voor hen die niet in de competitie mee kunnen doen maar wel eens
een dagje met andere HVZ’ers willen vissen. En vooral babbelen na
afloop in het clubgebouw met een glaasje en een hapje (was dit jaar
een broodje met). Joop Lotten is gestopt als voorzitter/coördinator
maar spreekt de hoop uit dat het jaar 2014 hierin verandert en dat zijn
opvolger Herman Veenstra papier tekort komt om deelnemers voor
deze dag in te schrijven

Zoutcommissie

Het was een bijzonder jaar voor de zeecommissie in 2013, zij bestond
namelijk vijftig jaar. Na veel voorbereiding werd dit feestelijk gevierd
met een boottochtje op het Alkmaardermeer vanuit Akersloot en na
afloop een gezellig en smakelijk buffet.
Bijzonder was ook dat drie commissieleden aftraden, na vele jaren
enthousiast het zeevissen te hebben gediend, te weten: Jan Fruytier,
Alex v.d. Horst en Wim Heijnen, zij hadden een diensttijd van resp.
32, 40 en 38 jaar achter de rug en werden dan ook tot erelid benoemd.
Gelukkig zijn er drie opvolgers gevonden, namelijk Ruben den Uil,
Frank Goudriaan en Marco Polling, zij draaien inmiddels volop mee.
De commissie is in 2013 negen keer bijeen geweest, helaas moest één
wedstrijd in Scheveningen worden afgelast vanwege het weer, deze is
een week later ingehaald op de Noordpier bij Wijk aan Zee, en dat
ging net aan goed, want de laatste wedstrijd werd nogal geteisterd
door een niet aflatende Zuidwester wind.
De vangsten in de competitie 2013 waren goed, waarbij schar en wijting zich goed lieten verschalken en zeker ook kleine gul.
De zeevisavond 14 februari was weer een succes, goed bezet, met
mooie prijzen voor de beste vissers, en bovenal gezellig.
Zo was ook de laatste wedstrijd met als slot een diner van drie gangen
op een bord in “de Zon” een succes en een passend einde van 2013.

Zoetwater wedstrijdvissers

De HVZ zoet water wedstrijdvissers hebben een redelijk 2013 achter
de rug. Er werd begonnen in mei met de wedstrijden tot in juli,.in
totaal 10 zomeravonden. Er werd met 21 deelnemers gestart, altijd op
de dinsdagavond in diversen wateren.
Vaak wordt er veel in het Noord Hollands kanaal gevist, de Nauernaschevaart en de Zuidervaart, mede omdat er een goed parkoers kan
worden uitgezet en er goed kan worden geparkeerd. Hoewel de Nauernascheaart wel weer wat moeilijker wordt.
Ook was er weer een wintercompetitie van tien wedstrijden. Maar dat
wordt voor de organisatie wel wat moeilijker door de leeftijd. Overigens werd dit door de leden Ron Veenstra en Ruud Swart prima
geregeld. Hiervoor onze dank. Er werd door 15 leden deelgenomen,
met zelfs weer wat nieuwe gezichten. Het weer zat mee door de relatief hoge temperatuur en het uitblijven van vorst. Resteerde alleen
nog een geslaagde afsluiting in het Wapen van Assendelft, waar de
prijzen van de zomer- en wintercompetitie werden uitgereikt, met het
bekende snert en roggebrood met spek. De commissie kijkt daarmee
terug op een goed en geslaagd 2013.

Einduitslag van de zomeravond
1e Chris Hagens 27 pnt 41.139 KG
2e Piet Hopman 28 pnt 42.910 KG
3e Cor Martens 30 pnt 77.080 KG
Totaal over alle wedstrijden van de deelnemers = 474.500 KG
Einduitslag van de winter
1e Joop Gruijs 35 pnt 44.810 KG
2e Jan Derlage 35 pnt 29.870 KG
3e Stephan Veenstra 37 pnt 26.700 KG
Totaal over alle wedstrijden van de deelnemers = 350.230 KG

Visstandbeheer commissie

In de winter van 2012 – 2013 lag er weer lang ijs in de sloten en vrij
vroeg ook al sneeuw die bijna de gehele periode aanwezig was, of opnieuw de sloten bedekte. Vaak geeft dat problemen. Doordat het licht
niet door de sneeuw kan dringen wordt er ook geen zuurstof aangemaakt onder het ijs. Dit viel achteraf mee in die zin dat er minder
meldingen kwamen van dode vis, dat was de winter het jaar ervoor
wel anders. Er waren toen sloten waar veel vissen het niet hebben
overleefd.
Om het weelderig woekerend onkruid tussen de trappen van de vissteigers aan de Heerenhuissloot te beperken is worteldoek aangebracht.
Het riet en onkruid net naast en voor de steigers wordt regelmatig
verwijderd. Op twee steigers zijn de treden aangepast omdat die te
ver uit elkaar stonden en er bij één steiger een visser tussendoor gleed,
gelukkig zonder ernstige gevolgen.
De viskering in het Noordsterpark is door de gemeente nog steeds niet
herplaatst. Dit ondanks de afspraken die in het begin van plaatsing
van de viskering zijn gemaakt. Er zijn nog wel contacten met de beheerder groen en waterhuishouding, die daar verantwoordelijk voor is.
Je begint je af te vragen wat zijn afspraken met de gemeente waard.
Als we dit als voorbeeld nemen lijkt het niet veel.
Wim de Vries
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financieel verslag 2013							
Voor de HVZ is het jaar in velerlei opzichten een positief jaar
geweest. Een stijgend ledenaantal en een groeiend aantal
machtigingen voor de contributies.
Ongeveer 2000 leden hebben geen omkijken meer naar de betaling
en hebben ruim voor het einde van het jaar de vispas in huis. Het
aantal leden dat voor dit gemak kiest neemt nog steeds toe. Prettige
bijkomstigheid is dat de bankkosten 2013 met 35 % zijn gedaald. Goed
voor de clubkas dus!
Leden melden zich steeds meer aan via de website. Zelfs met ideal
betaling kan men betalen, een voorlopige vispas printen en meteen
gaan vissen. Dit is niet allemaal vanzelf gegaan en wij zijn dan ook
veel dank verschuldigd aan ons erelid Egbert Jonker. Hij heeft achter
de schermen het afgelopen jaar een geweldige bijdrage geleverd aan
de HVZ.
Alle leden van wie een email adres bekend is, krijgen een zgn. HVZ
mail-nieuws brief waarin de activiteiten worden vermeld.
De automatisering gaat gestaag door. De website is prima in orde en
wordt goed onderhouden door Frans Hagens.
Verder worden alle vrijwilligers weer bedankt voor hun inzet waardoor
de kosten van de vispas laag gehouden kon worden.
In 2013 is voor HVZ leden de gecombineerde nachtvis/3e hengelvergunning ingevoerd wat niet in het budget was opgenomen.
Door het stijgende ledenaantal en vele nieuwe inschrijvingen kan het

boekjaar 2013 toch nog positief worden afgesloten met een bedrag van
€ 1.631. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Toelichting op de Balans van 31-12-2013
Vaste activa

Inventaris: € 370
Er is een bedrag van € 300 afgeschreven op de kantoormachines. Enkele goede printers zijn overgenomen voor een vriendenprijsje en
daarom niet in de balans opgenomen.

Debiteuren

Het totaalbedrag van € 335 betreft twee openstaande rekeningen voor
advertenties in ons HVZ blad.
Depot TNT post: € 1.095. Betreft vast voorschot voor portokosten.

Te ontvangen rente

Een bedrag van € 681 is nog te ontvangen over 2013

Liquide middelen

Kas, Bank, Giro en Deposito totaal € 222.884
Deze gelden zijn inclusief een groot deel van de reeds ontvangen contributies voor 2014.

Balans per 31 december 2013
Activa

Passiva

Gebouwen
visrechten
Markervaart
Nauernaschevaart

€

1

€
€

1
1

Inventaris
Boot/Trailer
Debiteuren
Depot TNT post

€
€
€
€

370
0
335
1.095

Te ontvangen rente

€

681

Kas
ING RC
Deposito ING
ABN RC
Deposito ABN

€
€
€
€
€

1.207
114.332
44.008
18.317
45.020

subtotaal

€

225.368

Jeugdafdeling
Wedstrijdcommissie zoet
Seniorencommissie
Baarscommissie
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

€
€
€
€
€
€

4.610
175
1.528
0
2.695
7.565

Totaal

€

241.941
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Algemene Reserve
Saldo 31-12-2012
Resultaat 2013
Saldo 31-12-2013

€
€
€

75.196
1.631
76.827

Fonds onderhoud viswater

€

40.795

Te betalen kosten 2013

€

1.253

Ontvangen vergunningen 2014
Ontvangen contributies voor 2014

€
€

25
106.468

€

225.368

€
€
€
€
€
€

4.610
175
1.528
0
2.695
7.565

€

241.941

Jeugdafdeling
Wedstrijd zoet
Senioren Comm
Baarscomm
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

financieel verslag 2013
Verlies en Winst rekening 2013 en begroting 2014
2012

2013

begroting
2013

begroting
2014

Ontvangsten
Contributies
Aanmaningen
Inschrijfgelden
Diverse vergunningen
Distributievergoeding Vispassen
Rentebaten

€
€
€
€
€
€

140.427
1.888
3.088
723
4.797
4.126

146.231
2.289
3.750
2.346
4.861
1.676

144.000
1.500
3.000
700
4.600
1.500

146.000
1.500
3.750
2.500
4.800
1.500

Wedstrijden vergoedingen
Fonds onderhoud viswater
Sportvisserij Nederland subsidie
Sportvisserij Midwest Ned visrechten
Totaal

€
€
€
€
€

135
17.000
10.000
5.022
187.206

200

150
8.000

150
10.000

9.625
170.978

5.000
168.450

8.000
178.200

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/Hengelsportbeurs/Workshops
Visstandbeheercommissie
Bankkosten
Contributies/Abonnementen

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

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

88.175
8.676
784
17.006
1.464
14.230
8.123
798
813
1.332
300
710
501
881
1.524
1.552
1.127
1.426
1.852
1.998
1.027
457
1.400
1.080
2.800
450
250
1.400
5.420
812
742
237

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

93.000
10.000
800
17.000
1.500
15.000
8.500
1.100
800
1.500
500
800
800
1.000
1.600
1.600
1.400
1.900
2.000
2.500
1.000
800
1.400
0
2.500
400
500
1.400
5.500
800
800
300

Resultaat

€

-5.601

1.631

-3.850

-500

€

187.206

170.978

168.450

178.200
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Passiva

Groot onderhoud gebouwen

Fonds onderhoud viswater: € 40.795
Het bedrag is in 2013 ongewijzigd gebleven ondanks een gedane reservering in de begroting van € 8000. Dit omdat nieuwe grote projecten
zich niet hebben aangediend.

€ 710. De installatiekosten van een eigen alarmsysteem heeft besparingen opgeleverd doordat er geen onderhouds/abonnementskosten
meer zijn.

Crediteuren

€ 1.852. In de bestuurskosten zijn de kosten voor de communicatieavonden opgenomen.
Overige posten: Zijn conform budget of substantieel lager uitgevallen.

Wij verwachten nog € 1.253 te moeten afrekenen met Sportvisserij
Nederland voor verstrekte vispassen aan nieuwe leden.

Contributies 2014

Een bedrag van € 106.468 is al binnengekomen aan contributies voor
2014. Daar het gelden zijn voor het jaar 2014 zijn ze in de eindbalans
2013 opgenomen als schuld aan het volgende boekjaar.
Resultaat: positief € 1.631
Het positieve resultaat zal, als eerder vermeld, worden geboekt t.g.v.
van de Algemene reserve.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2013
Ontvangsten
Contributie-inkomsten: € 146.231. Zijn hoger door een stijgend aantal
leden en de betalingstoeslag voor acceptgiro’s.

Aanmaningen

Een totaalbedrag van € 2.289 wat betekent dat het weer moeilijker was
om alle contributies binnen te krijgen. Hopelijk gaan de machtigingen hier een positieve wending aan geven.

Inschrijfgelden

€ 3.750. Met een inschrijfgeld van € 10 senioren en € 4 voor jeugdleden
toont dit aan dat er veel nieuwe leden zich (weer) hebben aangemeld.

Diverse vergunningen

€ 2.346. Hierin zijn de niet begrote vergunningen voor nachtvissen
en 3e hengel opgenomen. Ongeveer 80 van deze vergunningen zijn
uitgegeven.

Rentebaten

€ 1.676. Conform de begroting is een lage rente ontvangen op de
vermogens/spaarrekeningen.

Fonds en Subsidies

Hierin is niet opgenomen de € 500 subsidie die van sportvisserij MidWest Nederland is ontvangen voor het jeugdkamp daar deze direct
aan de jeugd is doorgegeven en derhalve in de balans bij de jeugdcommissie is meegeteld.

Sportvisserij MidwestNederland

Visrechten € 9.625. Dit bedrag is hoger dan begroot omdat er enkele
late nota’s over 2012 zijn opgenomen.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2013
Uitgaven
Energiekosten

€ 1.332. De investering in dubbel glas van onze ramen bij het HVZ
kantoor heeft nu duidelijk voor een reductie gezorgd van de stookkosten.
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Bestuurskosten

Commissies

De aan de commissies toegekende gelden zijn wederom goed besteed
en door de penningmeester gecontroleerd.
De PR commissie is met de hengelsportbeurs en de workshops de
begroting ruim overschreden. De zeer geslaagde hengelsportbeurs had
een record aantal bezoekers. Ook werden de eerste workshops in oktober en november goed bezocht en zijn deze kosten goed besteed.

Begroting 2014
Contributies

€ 146.000. 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. De redactie en opmaak hebben zich bereid getoond geen
prijsverhoging door te voeren.

Portokosten

€ 15.000. Zoals elk jaar worden de portokosten verhoogd en kunnen
daardoor hoger uitvallen dan in 2013.

Commissies

€ 13.300. De commissies zullen in het jaar 2014 weer gelden te besteden krijgen voor de activiteiten. Omdat dit bijna geheel direct met de
visserij te maken heeft zijn dit goed bestede gelden.
Wel worden de bedragen voor commissies met te ruime overschotten
enigszins aangepast. De zeecommissie heeft vanwege het ruime saldo
voor 2014 vrijwillig afgezien van subsidie voor het jaar 2014.

Contributievoorstel: ongewijzigd voor 2015

De federatie Sportvisserij Midwest Nederland heeft aangekondigd
dat de afdracht volgend jaar omhoog gaat. Deze verhoogde afdracht
van € 5000 en de kostenontwikkelingen van de afgelopen jaren, zoals
de BTW verhoging, zou voor de HVZ een negatief resultaat geven
van ruim € 8000.
Door het ruime bedrag op de balans fonds onderhoud/huur viswater
met € 10.000 af te bouwen stelt het bestuur voor in deze economische
moeilijke tijd de contributie voor het jaar 2015 nog ongewijzigd te
laten. Hierbij blijven de contributiebedragen behoren tot de laagste
in de regio.
De financiële commissie heeft de boeken en de aanwezige middelen
op 10 februari 2014 ten kantore van de HVZ gecontroleerd, zal op
de ledenvergadering verslag doen en verzoeken het bestuur over het
boekjaar 2013 decharge te verlenen.
Henk op den Akker
De Penningmeester

Dinsdag 27 mei
Algemene Ledenvergadering HVZ
Aanvang 20.00 uur
Locatie:
Broeks Events
Sportpark Kalverhoek
Zuiderweg 72, Wijde Wormer
Welkom!
Let op: Dit is het voormalige clubhuis van
P.S.C.K. naast het HVZ kantoor.
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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: R. Lammers, tel. 06 - 37 22 12 65

STICHTING WATERREKREATIE ZAANSTREEK
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