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van de voorzitter
Tot ziens!
Op dit moment is de bouw van ons nieuwe clubhuis/ kantoor in volle gang. Als
eenmaal de eerste paal er in zit, gaat het
snel. Volgens schema zal het medio juli
worden opgeleverd.
Vanuit ons tijdelijk onderkomen kunnen we
de bouw nauwlettend volgen, dat is best interessant.
We kijken terug op een zeer geslaagde Open
Dag in de nieuwe sporthal Zaandam Zuid.
Deze stond in het teken van ons 75 jaar bestaan.
Inmiddels is het Jubileumnummer van het
HVZ nieuws in uw bezit, vol met 75 jaar
HVZ. Hier is veel aandacht aan besteed. Dit
mooie bewaardocument zal tot veel lees- en
kijkplezier leiden.

Laatste voorwoord

Dit is mijn laatste stukje in het HVZ nieuws.
Op de Algemene Ledenvergadering 24 mei
leg ik de voorzittershamer naast mij neer.
Ik hoop dit jaar ook dezelfde leeftijd als de
HVZ te bereiken. 13 jaar (12 jaar + 1 extra)
mocht ik voorzitter zijn van een boeiende en
bovenal actieve vereniging.

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

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

Ik heb het altijd met veel plezier kunnen
doen, mede doordat ik altijd een goed bestuur om mij heen heb gehad en natuurlijk
zal de HVZ altijd mijn kluppie blijven.
Jammer is het dat er tot op heden nog geen
opvolger is gevonden. Er zal een vacature
overblijven en een nood verbandje zal worden aangelegd. Wij blijven naarstig op zoek.
Ik hoop u nog eens aan de waterkant te ontmoeten of tijdens andere HVZ activiteiten.
Ik dank u voor het vertrouwen dat ik heb
mogen ervaren en TOT ZIENS!!!
			
Thijs ten Wolde

van de penningmeester

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

Baarscommissie

18 juni Open HVZ Baarswedstrijd
11 september Plaatsingswedstrijd NK Baars
1 oktober NK Baars, organisatie door HVZ
i.v.m. 75 jarig Jubileum
12 november NK Baarsvissen voor korpsen

Bij deze uitgave van het HVZ nieuws is
een laatste herinnering bijgesloten voor
de leden die nog niet hun contributie
hebben voldaan.
Als betaling verder uitblijft worden de
vispassen geretourneerd naar Sportvisserij Nederland.
Opnieuw inschrijven kan onder voorwaarden dat men opnieuw inschrijft met een
inschrijfgeld van €10,00 en een machtigingsformulier voor automatische betaling voor
het volgende jaar.
Wij zitten als HVZ niet te wachten op leden
die elk jaar maar weer uitgeschreven en opnieuw ingeschreven moeten worden. Je bent
graag lid van onze vereniging waarbij je dan
toestemming krijgt middels de vispas om in
onze mooie wateren te mogen vissen of je
bent het niet. Aan jou de keuze.
nieuws

Postbus 87, 1540 AB Koog a/d Zaan
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Jeugdcommissie

11 mei start zomeravondcompetitie Gouw/
Zuidervaart. Zie de website.
28 mei en 17 september, koppelwedstrijd
jeugd/familie
21 t/m 24 augustus zomerkamp
Er wordt in de Algemene ledenvergaderingvan 24 mei voorgesteld de basiscontributie
te verhogen voor alle categorieën met een
bedrag van €3,00 per jaar. Wil je hierover
meepraten of stemmen? Kom dan naar de
Algemene Ledenvergadering van 24 mei a.s.
Zie het financieel verslag elders in dit nummer.
Henk op den Akker

Senioren 50 plus

15 april eerste wedstrijd De Gouw/Zuidervaart. Zie hvznet.nl voor alle data

Senioren dinsdagavond

Eerste wedstrijd 10 mei, Zuidervaart-Gouw.

Klaverjas

25 maart, 8 en 22 april
Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

controlecommissie
Wie komt ons versterken?
Er zijn op de hengelsportbeurs weer de nodige nachtvergunningen verstrekt. Zoals bekend reguleert de HVZ dit aantal tot
een maximum van 100 vergunningen uitsluitend aan HVZ
leden.
De controlecommissie is weer opzoek naar uitbreiding en mocht je
interesse hebben om ons team te komen versterken neem dan even
contact op. Je krijgt een cursusmap en doet een proef van bekwaamheid bij Sportvisserij Nederland. Daarna krijg je de controleurspas,
controleurskleding en kun je aan de slag.
Controleren doe je individueel of liever nog met een collega.
Ook doen wij groepscontroles waarbij na de controledag geëvalueerd
wordt hoeveel overtredingen zijn geconstateerd.
De HVZ controleurs zijn tevens ambassadeurs van de vereniging en
horen graag van de leden aan de waterkant wat er speelt en eventueel
kan worden verbeterd.
Henk op den Akker

van de redactie
Mijlpaal
Dit lijkt misschien een gewone uitgave van HVZ nieuws maar
eigenlijk is het dat toch niet helemaal. Goed, hij is natuurlijk
weer wat dikker dan anders ivm het jaarverslag, de cijfers etc.
Maar bekijk de voorkant nog maar eens goed als je dat nog niet hebt
gedaan. Op het moment van schrijven, is de eerste paal van het nieuwe HVZ kantoor de grond in gegaan. En op het moment dat u dit
leest, is de bouw ongetwijfeld al verder gevorderd. Een mijlpaal!
Maar er is meer. Want in dit HVZ jubileumjaar verschijnt in deze
editie van HVZ nieuws het allerlaatste voorwoord van voorzitter Thijs
ten Wolde. Ik zou zeggen, ga er eens rustig voor zitten.
Thijs, namens de redactie en vormgeving hartelijk bedankt voor de
prettige samenwerking!
Annegreet van der Ros

Algemene Ledenvergadering
Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering te
houden op dinsdag 24 mei 2016 in het clubgebouw van wielerclub
ZWC-DTS, Sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72/B, 1456 NH Wijdewormer. Aanvang 20.00 uur.
1. Opening
2. Verslag van de najaarsbijeenkomst d.d. 27 oktober 2015
(reeds in HVZ Nieuws 1 van 2016 gepubliceerd)
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen bestuur
5. Jaarverslag 2015
6. Financieel verslag 2015, met het verslag van de financiële
commissie
7. Begroting 2016 en contributievoorstel 2017
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2017 met 3,00 euro te verhogen, de toeslag van 2,00 euro voor de leden die per acceptgiro
blijven betalen blijft gehandhaafd.
8. Bestuurswijzigingen
Het bestuur stelt voor om Dennis Tromp als coördinator voor water- en visstandbeheerzaken en Ruben den Uil als voorzitter van
de zoutafdeling, beiden te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur.
Volgens rooster treden de voorzitter van de baarsviscommissie Willem Spijkerman, 2e secretaris Jorrit Hazen en voorzitter Thijs ten
Wolde af. Willem en Jorrit zijn herkiesbaar. Thijs ten Wolde is niet
herkiesbaar en het bestuur is er (eind februari 2016) helaas nog niet
in geslaagd om een opvolger te vinden..
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.

Dagelijks bestuur

Commissies

Adres

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

K. Mandjes, vliegviscommissie
H. Veenstra, seniorencommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
H. Veenstra, Wedstrijden zoet
R. den Uil, wedstrijden zout
H. op den Akker, controlecommissie-interim
J. de Bouter, 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 MidWest Nederland, aangesloten bij Sportvisserij Nederland.
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commissie zout
Zeevisavond met prijsuitreiking seizoen 2015

Vrijdag 19 februari jongsleden kwamen de zeevissers bijeen
voor de jaarlijkse zeevisavond met prijuitreiking in de kantine
van DTS.
Nadat iedereen was binnen gedruppeld en voorzien was van een lekkere bak koffie met koek, opende Thijs de avond. Hij stond even stil
bij zijn aanstaande vertrek als voorzitter van de commissie zout. Hij
wordt opgevolgd door Ruben den Uil en de commissie wordt aangevuld met Nico Heijnen.
Dit jaar was er een gastspreker, in de vorm van Peter Stet. Dit is een
fanatieke zeevisser die vaak te vinden is op de Noordpier in Wijk aan
Zee. Hij vertelde het een en ander over hoe en waar te vissen op de
Noordpier. Na een hoop nuttige informatie werd het tijd voor een
borrel.
Na de pauze volgde de prijsuitreiking van het seizoen 2015.
Verdienstelijk vijfde werd Roel Polling met 57 punten en bijna 43m
vis. Altijd een stabiele factor in de top van het klassement is Wim den
Uil, Hij werd vierde met 35 punten en 62m vis. Net op het podium
is geëindigd; Siem Rem met 26 punten en 67m vis. De eerste plaats
werd gedeeld door Dio Schneider en Ruben den Uil met allebei 22
punten. Doordat Ruben 10m meer gevangen heeft, ging hij met de
wisseltrofee naar huis. Al liet Dio zich niet ontbetuigd met 61m vis.
De prijswinnaars gingen allemaal met een mooie waardebon van Albatros Hengelsport in Scheveningen naar huis.

van voorzitterschap. Thijs ontving een trofee voor “de grootste voorzitter”. Een grote haak op een voetstuk. Hij wilde deze prijs altijd al
winnen, maar dan moest hij eerst de grootste vis vangen. En dat is niet
voor iedereen weggelegd. Hij heeft nu weer tijd om te trainen, en aan
het materiaal zal het niet liggen.
De bokaal voor de grootste vis ging dit jaar naar Andre de Bres, die
helaas afwezig was.
Johan Hoogenboom, de nummer 13, kreeg de Wanhoop Nabij prijs.
Dit was een mooie leverworst van keurslager Groot.
De Toon Achterbergprijs, geschonken door Wil Achterberg, ging dit
jaar naar Karel van Horn.
Na weer een goed gevulde tombola werd er, door sommigen tot in de
kleine uurtjes, gezellig nageborreld.
We willen de dames achter de bar nog even bedanken voor de uitstekende verzorging! Vooral de haring viel erg in de smaak.
We hopen jullie allemaal weer aan zee te ontmoeten om lekker te gaan
vissen!
Frank Goudriaan

Grootste voorzitter

Nadat Ruben de trofee uit handen van Thijs ontvangen had, maakte
hij van de gelegenheid gebruik om Thijs nog even in het zonnetje te
zetten. Hij bedankte Thijs voor de goede samenwerking en de jaren

Wedstrijdschema zeevissen 2016
20 maart		
10 april 		
8 mei 		

Scheveningen
Strand Wijk aan Zee
Scheveningen

5 uni 		
25 september
23 oktober

pier Wijk aan Zee
Scheveningen
pier Wijk aan Zee

20 november
18 december

Scheveningen
pier Wijk aan Zee
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jeugdcommissie
Natuurlijk is er weer een zomeravond competitie!
Zoals ieder jaar gaan we in 2016 ook weer een zomeravond
competitie voor jeugdleden houden. Op woensdagavond van
19.00 tot 21.00 uur en voor de jeugd boven de 14 jaar zelfs tot
21.30 uur. Bij iedere wedstrijd kun je mooie prijzen winnen en
voor iedere deelnemer is er een prijs dus zo vis je al snel je
uitrusting bij elkaar.
We vissen in twee groepen namelijk een groep van 7 tot 14 jaar en een
groep van 14 tot en met 18 jaar. Hierdoor krijgt iedere visser een goede
kans op een grotere prijs. Aan het einde van de competitie begin juli
zijn de HVZ kampioenen bekend en zij krijgen op de feestavond van
de jeugd in oktober een mooie beker en prijs.
De jeugdcommissie waarin ervaren wedstrijdvissers (ook kampioenen)
zitten, is steeds aanwezig om jullie de fijne kneepjes van het wedstrijdvissen te leren. Want vissen is pas leuk als je ook wat vangt. Wanneer
je de HVZ jeugdcursus hebt gedaan weet je al heel wat maar bedenk
dat het altijd beter kan.

Gratis deelname

Heb je onze jeugdcursus niet gevolgd? Wij zijn bij de wedstrijdjes aanwezig om het nodige voor te doen en aan jullie te vertellen. Nu komt
het aller mooiste DEELNAME IS HELEMAAL GRATIS!
Dus wat let je nog en geef je op want waar kun je anders nog gegarandeerd gratis prijzen winnen?
De eerste wedstrijd is woensdagavond 11 mei in de Zuidervaart in
Zaandam om 19.00 uur. Loten voor een plaatsje om 18.00 uur.

Lijkt het je gaaf om mee te doen maar heb je nog vragen? Bel dan even
met Frans Hagens (secr.) tel.06-43095500. Doen hoor, want vissen bij
de HVZ jeugd is spannend, gezellig, leerzaam en je houdt er ook nog
een mooie gratis visuitrusting aan over!
Visgroeten de HVZ Jeugdcommissie

Zomeravondcompetitie jeugd
categorie A 7 t/m 13 jaar B 14 t/m 18jaar
1 Gouw / Zuidervaart			
2 Watering Westerwatering		
3 Nauernasche vaart nabij Forbo		
4 de Delft Assendelft			
5 Noordsterpark Wormerveer		
6 Gouw Troelstralaan			
7 Nauernasche vaart nabij Forbo		
8 de Delft Assendelft			
9 Zuidervaart en Gouw		

woe 11
woe 18
woe 25
woe 1
woe 8
woe 15
woe 22
woe 29
woe 6

mei 19.00 tot 21(30) uur
mei 19.00 tot 21(30) uur
mei 19.00 tot 21(30) uur
jun 19.00 tot 21(30) uur
jun 19.00 tot 21(30) uur
jun 19.00 tot 21(30) uur
jun 19.00 tot 21(30) uur
jun 19.00 tot 21(30) uur
jul 19.00 tot 21(30) uur

1 Koppel jeugd / familie - Zuidervaart
2 Koppel jeugd / familie - Zuidervaart

zat 28 mei 9.00 tot 13.00 uur
zat 17 sep 9.00 tot 13.00 uur

De koppelwedstrijden komen er weer aan!
Zaterdag 28 mei en 17 september organiseert de HVZ jeugdcommissie weer twee unieke jeugd/familie koppelwedstrijden
voor onze jeugdleden t/m 18 jaar. Deelname voor HVZ jeugdleden is gratis en het meevissende familielid hoeft op deze
dag geen HVZ lid te zijn.

Wat is de bedoeling?

Bij deze wedstrijden ga je met z’n tweeën vissen. Bijvoorbeeld samen
met je broertje of zusje, vader of moeder, opa of oma of ome of tante.
Ach eigenlijk maakt het niet uit met wie als het maar familie is.
Vissen doen we van 9.00 uur tot 13.00 uur en je kunt voor je plaats
loten vanaf 8.00 uur bij het wedstrijdwater aan de Zuidervaart in
Zaandam.

Geef je op tijd op!

Als je zeker wilt zijn van een plekje (want vol is vol) tijdens deze fantastische gratis viswedstrijden dan kun je je alvast telefonisch opgeven
bij Frans Hagens, tel. 06-43095500 (tussen 17.00 en 20.00 uur).
Dit kan ook per e-mail: hvz.jeugd7@upcmail.nl. Vermeld wel je naam,
adres, geb.datum, lidnummer en met wie je gaat vissen. Voor deze
persoon regelen wij een mee-vis toestemming.
Ook kun je het inschrijfformulier op www.hvznet.nl invullen.
Zoals altijd zorgt de HVZ jeugdcommissie, samen met haar sponsors,
voor een rijkelijk gevulde prijzentafel.
Kortom een unieke kans om te laten zien wie die andere hele goede
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visser in je familie is en natuurlijk om met een mooie prijs naar huis
te gaan. Graag tot ziens aan het viswater!
De HVZ jeugdcommissie

HVZ Hengelsportbeurs weer een gezellig spektakel
Zondag 6 maart hebben wij weer onze jaarlijkse hengelsportbeurs gehouden en het was druk en gezellig als vanouds.
Het was wel even spannend of alles wat was gepland in de hal
zou passen maar dit bleek geen probleem. Ook was het natuurlijk afwachten of iedereen de weg naar de nieuwe sporthal aan de De Weer zou vinden. Maar op een enkeling na die
wellicht niet goed of voldoende had gelezen werd het weer
heerlijk druk.
De ruilbeurs was
nog voller en
voor de beurs
zelf stond bij
opening al een
rij.

foto’s: Anton van Daal, Egbert Jonker, Bob Imming

Omdat de HVZ
jarig is en 75 jaar
bestaat kreeg iedereen die zijn of haar HVZ vispas had meegenomen een gratis geschenk in de vorm van een prachtige thermobeker met opdruk. Helaas bleek dat heel veel clubgenoten niet op de poster, website of in het
HVZ nieuws te hebben gelezen dat men dan wel de
vispas mee moest nemen.

hengelbouwer om te laten zien dat je ook zelf visspullen kunt maken
of repareren. Eigenlijk te veel om allemaal op te noemen dus dat doen
we dan ook maar niet.
De jeugd had aardig uitgepakt met twee kampioenen achter de kraam
(Roel Reuvers Nederlands Kampioen heren en Kaylee Goedhart die
zilver won op het
WK Dames).
Jonge
vissers
konden
hier
informatie krijgen, een tuigje
maken, maden
raden in een
glazen kom (het
waren er meer
dan 7000!) een
puzzeltochtje op
de beurs doen en
hiermee leuke prijsjes winnen.
Op het terras in de hal was het ook heel gezellig druk en alle ronden
van ons rad van fortuin waren binnen no time uitverkocht. Dit kwam
mede door de inzet van de loten verkopende dames en natuurlijk door

Ruilbeurs

De ruilbeurs was weer voller dan ooit en er vielen
weer veel koopjes te scoren. Van insiders hoorden wij
dat er zelfs meer lag als op het tweede hands stuk van
de Visma in Rotterdam. Om iedereen gelijke kansen
te geven, mocht men na het wachten op zijn/haar
beurt maximaal 5 minuten uitzoeken en dan konden
de volgende vijf weer.
Er was zoveel dat het tot 2 uur druk bleef. De mannen van de ruilbeurs onder leiding van Chris Hagens hielden scherp toezicht om
diefstal te voorkomen.
Hengels, pluggen, twisters, molens, reels, rigs en boilies; je kon het zo
gek niet bedenken of het was wel te koop op de beurs bij onze regionale winkeliers. Je kon een visreis boeken bij Leka, je boot automatisch laten leeghozen op Zonne-energie bij Hoosmaatje, een trip met
een vis gids boeken bij Pim Pos etc. Er was een dobberbouwer en een

de prachtige prijzen per ronde. Zo waren er o.a. een rodpot, vliegenhengel, zee hengel, grote vistas en nog meer visspullen te winnen. Ter
gelegenheid van onze verjaardag was er zelfs een speciaal gemaakte
taart te winnen. Er was live muziek van Crask Inn. Kortom een waar
feest en een prachtige gelegenheid om bij te praten.
In 2017 gaan wij ook zeker weer de Hengelsportbeurs houden dus
reserveer vast een gaatje in je agenda want dit wil je niet missen natuurlijk!
Frans Hagens

nieuws

april - mei 2016 7

Wintercompetitie 2015

Martens weer te winnen gevolgd door Dick. De week erop bij Purmerland was het Dick gevolgd door Cor. Met ruim 56 kilo aan vis was
dit het beste water van deze competitie.

Zaan

Wedstrijd nummer 7 was in de Zaanbocht in Wormerveer. Hier wist
een andere Cor de wedstrijd te winnen. Cor Beekman ving ruim 9
kilo vis op de feeder.

Landsmeer

De wintercompetitie bestond dit jaar uit 9 wedstrijden, verdeeld over de maanden oktober, november en december. Het
is een competitie die open staat voor alle HVZ leden en bijna
ieder jaar zien we wel een nieuw gezicht verschijnen.
Dit jaar wilde jeugdlid Maurijn Dreuning ook graag meedoen.
Gebracht door zijn moeder en gekleed in warmtepak heeft hij 8 wedstrijden mee gevist met zelfs een 3e plaats in de 8e wedstrijd. Het
Noordsterpark in Wormerveer en de Zuidervaart in Zaandam waren
de eerste twee wedstrijden. Beide wateren zijn redelijk ondiep (rond
de meter) maar er was nog best een visje te vangen.

Wedstrijd nummer 8 in Landsmeer was weer voor Dick. De laatste
wedstrijd was met minder wind dan de 3 weken ervoor en werd gevist
in de voorzaan bij de prins-hendrikstraat. Zelf woon ik hier 5 minuten vandaan maar had hier nog nooit eerder gezeten. De jeugd had
hier in de zomer aardig gevangen, maar het was deze dag zeer lastig.
Er stond een sterke stroming en je lijn zat vaak vast. Er zijn deze dag
aardig wat onderlijntjes en tuigjes gesneuveld. Zelf wist ik deze wedstrijd met ruim 4 kilo te winnen maar al met al was dit het slechtste
water van de competitie met 17 kilo aan vis.

Zuidervaart

De één na beste vangst van deze competitie was de Zuidervaart met
53 kilo. Kees van de Bergh en Ruud Swart wisten deze wedstrijden te
winnen. Vanaf de 3e wedstrijd gingen we naar dieper water.
Met een lekker zonnetje, zachte temperatuur en weinig wind hadden
we fijn herfstweer. De brasem liet zich moeilijk vangen en wie er een
in zijn net had liggen, deed goede zaken. Deze wedstrijd werd gewonnen door een ander nieuw gezicht bij de HVZ Dick Hulsebosch.

Zaan

Wedstrijd nummer 4 was in de Zaan bij Gerkens. Het weer was hier
wat minder, een aardig windje en geregeld een bui. De vis liet het ook
afweten. Met nog geen 4 kilo aan vis wist Cor Martens deze wedstrijd
winnend af te sluiten. Vanaf deze wedstrijd werd het duidelijk dat de
winnaar van deze competitie tussen 2 personen zou gaan.

Na afloop naar het Zaanse hoekje voor de gebruikelijke snert met
roggebrood en
de prijsuitreiking. De terechte winnaar werd Dick Hulsebosch met
enkele punten voorsprong op Cor Martens.
De 3e plaats was voor Martijn Tijms die met een reeks goede uitslagen
aardig wist te volgen.

Noord Hollands kanaal

Ron Veenstra

De 5e wedstrijd in Het Noord Holland in Amsterdam noord wist Cor

HVZettertje

Te Koop

Plaats je eigen advertentie in HVZ nieuws!

Polyester Ryds vis/plezier boot 4.65 lang incl. losse benzine tank en
kussens. Met kanteltrailer, afdekzeil en b.b. buitenboord motor
Mercury langstaart 8 pk. Jan Boon tel. 06-24780849

Wist je dat je als HVZ lid de mogelijkheid hebt om een kleine advertentie of oproep in HVZ nieuws te plaatsen? Zo kun je bijvoorbeeld
je visspullen of boot verkopen of een oproepje plaatsen voor een
vismaatje. Zo’n HVZettertje is helemal gratis!
Je advertentie mag circa 400 leestekens bevatten en bij voldoende
ruimte kan er zelfs een kleine foto bij.
Stuur je bijdrage naar a.vdros@tekstenreclame.nl en vergeet niet je
naam en contactgegevens in de advertentie te vermelden.
De redactie heeft het recht de tekst eventueel in te korten.
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Jubileumnummer HVZ
Onlangs heb je het jubileumnummer ‘HVZ 75 jaar vissen aan de Zaan’ ontvangen.
Dit nummer is tot stand gekomen in opdracht van het Dagelijks Bestuur: Thijs ten Wolde,
Henk op den Akker en Wim de Vries, die tevens in de redactiecommissie zaten.
Verder maakten Egbert Jonker, Anton van Daal en Ingrid de Vries deel uit van deze commissie. Alan de Geus was als illustrator verantwoordelijk voor de Wurrempies.
De vormgeving en drukwerkbegeleiding lagen in handen van Leontine Riethoff van
PreView Design te Buitenkaag.
Het bestuur bedankt de overige commissieleden hartelijk voor hun inzet en hun
vakkennis.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Ingrid de Vries, die als vrijwilliger het leeuwendeel (interviews, redactie en eindredactie) van deze productie op zich heeft genomen.
Er is één jubileumnummer per huisadres afgeleverd. Mocht je nog een exemplaar willen,
dan kun je, vanaf april op maandag t/m woensdag, tussen 13.30 en 17.00 uur - zolang de
voorraad strekt - een jubileumnummer afhalen bij onze administrateur Bas van Vuure,
HVZ-kantoor sportpark ‘De Kalverhoek’, Zuiderweg 72g, Wijdewormer.

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden
naam
H.Groot		
P.de Vries		
R.Moed		
K.Karten		
B.van Ikelen
K.Szubski		
K.van Ikelen
M. Man		
R. Man		
J.Hartog		
J.Buhrs		
A.L.C.Bouma
R.van Engelen
D.Mehlbaum
C.Danijeje
J.Stam		
J.Mak		
G.Mak		
T.Mak		
K.van Born
C.Jaspers		
K.Hoekstra
J.Steudter
P.Jager		
W.van Dijk
G.van Dijk
E.Willemse
R.Ebel		
C.Kramer		
M.Czubanowski
V.Langereis
A.Balzani		
D.Zonneveld
R.M.J.Phaff

mijn vangst

woonplaats
Zaandam
Oostzaan
Assendelft
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Wormer
Wormer
Jisp
Zaandam
Zaandam
Amsterdam
Wormer
Amsterdam
Heemskerk
Beverwijk
Beverwijk
Beverwijk
Zaandijk
Zaandam
Wormerveer
Recklinghausen-Duitsland
Oer Erkenschwick Duitsland
Zaandam
Wormer
Zaandam
Wetzlar-Duitsland
Uitgeest
Zaandam
Wormer
Zaandam
Assendelft
Wormerveer

Een van onze trouwe toeleveranciers van foto’s en tekstjes is Ernst Kabel uit Zaandam. Deze vangst deed hij in december jl.
Ernst: ‘Ik wilde die ochtend eindelijk eens een vette snoekbaars vangen en had mijn
onderlijntjes en een dunne schuifpen daarop ingesteld, maar gelukkig had ik wel achteraf
gezien, 2 dunne stalen onderlijnen aan het eind gemonteerd. Maar de snoekbaars deed
het die ochtend niet. Ik had wel 6 aanbeten van snoeken, waarvan ik er 5 op de kant had
gekregen, en 1 losser helaas. Het waren er 4 van in de
zeventig centimeter en de laatste aanbeet was een hele
mooie snoekdame van wel 96 cm lang en lekker volgevreten van al die stukjes aasvis.
Omdat ik alleen was, had ik die snoek in het grote karpernet gedaan en in het water gehangen, tot dat er een vrouw
langs kwam die haar hondje uit ging laten in het grasveld
langs het fietspad. En deze aardige mevrouw heeft haar
hondje even aan een boom vast gemaakt om wat foto’s te
maken van mijn mooie snoekdame.
Mevrouw Vleeshakker wilde ik nog bedanken hiervoor!’
Ernst Kabel
nieuws

april - mei 2016 9

verslag bestuur 2015

Het jaar 2015 was voor de HVZ een prima jaar en het bestuur
kan hierop tevreden terugkijken. Traditiegetrouw werd in januari het jaar gestart met de jaarlijkse communicatieavond
voor bestuur en commissieleden, waar Hans Roodzand van
het waterschap HHNK een lezing hield.
Daarna volgde begin maart een zeer geslaagde hengelsportbeurs, voor
de laatste keer in sporthal De Vang, waar 1.200 bezoekers de weg naartoe vonden.
De pilot met de nachtvisvergunning en vergunning voor de derde
hengel is voortgezet.
Het verzoek van andere verenigingen om in HVZ-wateren te mogen
vissen werd beperkt tot een toestemming van maximaal vier wedstrijden per vereniging, om zo de hengeldruk van wedstrijden te beperken
en ook om ruimte en rust voor onze eigen wedstrijden te kunnen
garanderen.
Het Algemeen bestuur kwam negen keer bij elkaar en het Dagelijks
bestuur elf keer. Het DB had daarnaast overleg met Hsv Haarlem,
bezocht vergaderingen en thema-avonden van de federatie. Daarnaast
was er een Algemene Ledenvergadering in juni, waar Jan de Jong afscheid nam als voorzitter van de Water- visstandbeheercommisie. In
oktober was de najaarsbijeenkomst, waar Henny de Boer tot HVZetter van het jaar werd benoemd en Bertus Rozemeijer optrad als gastspreker.

Clubgebouw

In het voorjaar werd ons clubgebouw gesloopt en vond er voorafgaand
een verhuizing plaats van het kantoor naar een tijdelijke behuizing in
portacabins, die tegen het gebouw van wielervereniging DTS is geplaatst. Bij DTS wordt gebruikgemaakt van het sanitair en wordt de
kantine gebruikt voor ledenvergaderingen, de jeugdcursus etc.
DTS toont zich een prima gastheer en er wordt constructief samengewerkt. Er was regelmatig overleg met de gemeente Zaanstad, de
stichting beheer Kalverhoek, de overige verenigingen op het sportpark
en met AZ. Er werden convenanten en overeenkomsten getekend. In
ruil voor de voormalige botenberging is nu in een pand van AZ (het
voormalige gebouw van de gemeente) een deel afgescheiden voor de
HVZ en hebben we een eigen toegang tot dit pand.
In overleg met de SVZ, de architect en AZ werd, aan de hand van
tekeningen, de nieuwbouw besproken en werden er verder afspraken
gemaakt om te komen tot een nieuw clubgebouw, waarbij de wensen
van de HVZ zo optimaal mogelijk worden ingevuld.
De verwachting is dat in juli/ augustus, in ons jubileumjaar 2016, het
nieuwe gebouw in gebruik wordt genomen.
Voorbereidingen werden getroffen om aan het 75-jarig jubileum van
de HVZ aandacht te geven, zoals het organiseren van het NK baarsvis10
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sen, een attentie voor de HVZ-leden tijdens de hengelsportbeurs, de
uitgave van een speciaal jubileumnummer. Erelid Egbert Jonker ontwierp een jubileumlogo en er werd een redactiecommissie gevormd.
In het kader van de zoektocht naar een nieuwe voorzitter werden enkele gesprekken met kandidaten gevoerd. Helaas had dit nog niet het
gewenste resultaat.

Ledenaantal
2015

2014

2013

2012

2011

Senioren
65+leden
Partnerleden
Junioren
Jeugdleden

3956
192
100
172
480

3958
206
106
172
539

3900
219
108
158
506

3869
239
99
170
486

3945
268
107
164
483

Totaal

4879

4981

4891

4863

4967

Ledenaantal

Helaas hebben wij de groei van het ledenaantal in 2015 niet kunnen
doorzetten. Met een geringe daling van 2% hebben wij het nog wel
beter gedaan dan omliggende grote verenigingen.
Het is jammer dat bij de junioren en de jeugd het vissen het deels
heeft moeten afleggen tegen misschien andere spannende zaken als
de digitale communicatie en videogames. Laten we hopen dat dit van
tijdelijke aard is en het leuke van vissen weer goed onder de aandacht
kan worden gebracht door nieuwe series van Vis TV en visevenementen.
Ook is de late zomer mogelijk van invloed geweest op het aantal nieuwe inschrijvingen. Opvallend is wel dat veel nieuwe inschrijvingen
komen van leden buiten de Zaanstreek. Dit komt o.a. door onze activiteiten en de speciale nacht- en 3e hengelvergunning waarvoor men
wel HVZ lid moet zijn.
Aan de HVZ zal het niet liggen met een knallende hengelsportbeurs
in het jubileumjaar 2016 en veel jeugdactiviteiten doen wij er van alles aan om het vissen aantrekkelijk te maken voor zoveel mogelijk
(nieuwe) leden.

Controlecommissie

In 2015 is het aantal controles toegenomen en vele zijn gedaan door
onze individuele controleurs, die bijna wekelijks langs de waterkant
gaan. Ook zijn er weer regelmatige groepscontroles uitgevoerd. Goede
controle is niet alleen gewenst maar wordt ook op prijs gesteld door
onze leden. Van jachthaven ‘t Swaentje hebben wij toestemming gekregen gebruik te maken van een snelle boot, die op groter water een
aanvulling is op onze eigen alucraft. Vooral de Zaan en grotere vaarten
kunnen zo beter en efficiënter worden gecontroleerd. Helaas zijn en-

kele leden van het team ook bedreigd door lieden die met levend aas
visten en de overtredingen op foto’s vastgelegd zagen. Een zorgelijke
ontwikkeling, die in ieder geval tot meer controles in teamverband
zal leiden.
De Federatie heeft in 2015 besloten het aantal vrijwillige BOA’S te
verminderen en een kleiner aantal beroepsmatige BOA’S in dienst
te nemen. Dit moet de efficiency verbeteren en de vrijblijvendheid
verminderen. Hoe de uren precies verdeeld gaan worden is nog niet
bekend, maar meer BOA-controle in en om de Zaanstreek is wel te
verwachten.
Eind 2015 heeft controleur Peter Keizer aangegeven het controleursteam te gaan verlaten en wij danken hem voor de vele jaren inzet.
Peter was vooral in het gebied van het Jagersveld actief. Wij wensen
hem verder alle goeds toe! De controlecommissie zal op zoek gaan
naar een nieuwe controleur om het team te versterken.

Baarsviscommissie

De commissie was weer op onze hengelsportbeurs aanwezig.
In 2015 werd weer de HVZ open baars, voor het eerst vroeg in het
seizoen (juni), gevist. Er waren 40 deelnemers met helaas iets tegenvallende vangsten. Er werd gevist in De Gouw. Winnaar werd Arjen
Sanders met 27 stuks.
Met de jeugd werd gevist in het Kalf, bijna alle kinderen hebben wel
een visje gevangen.
Drie HVZ-leden hebben zich geplaatst voor het N.K. baars, Tim
Mandjes, Kees Mandjes en Henny de Boer. Bij het N.K. baars in
Edam werd Henny de Boer beste HVZ er met een 26 e plaats.
De invitatiewedstrijd was door het zeer slechte weer afgelast.
In 2016 hebben wij de organisatie gekregen voor het N.K. baars.

De prijsuitreiking werd gehouden in het DTS gebouw. De dames
Swart werden niet vergeten. Zij kwamen elke avond de gevangen vis
wegen. Dames nog heel hartelijk bedankt!				
					
De wintercompetitie werd weer verzorgd door Ruud Swart en Ron
Veenstra.
Er werd verzameld bij Mac Donalds, waar bekend werd gemaakt waar
zou worden gevist.
Soms werd er namelijk vanwege de weersomstandigheden op een andere plaats gevist, dan op het programma stond. Ruud Swart zorgde
er altijd voor dat we de wind in de rug hadden.
Op 5 december werd er niet geloot met lootjes, maar met chocoladeletters, waar het plaatsnummer opstond. Dank je wel Sinterklaas.
Ook deed er een jeugdlid mee dat was Marijn Dreuming. Elke zaterdag was hij er met zijn moeder. De uiteindelijke winnaar is Dirk
Hulsebosch geworden.
De prijsuitreiking was op zaterdag 12 December in t Zaanse Hoekje,
waar er weer werd genoten van de heerlijke snert en roggebrood met
spek.						

								
Zeecommissie

In haar huidige samenstelling is de zeecommissie in 2015 acht maal
in vergadering bijeen geweest. Het programma was gelijk aan 2014,
met vier kantwedstrijden vanaf de Noordpier bij Wijk aan Zee en
vier bootwedstrijden vanuit Scheveningen, helaas moest één bootwedstrijd, vanwege de weersomstandigheden, worden afgelast.
Over de gehele competitie is er goed gevangen vooral de schar liet
zich spontaan verschalken. Zowel vanaf de boot als op de Noordpier,
zeebaars en wijting lieten zich ook goed zien.
Zoals gewoonlijk was de tombola aan het einde van de wedstrijden
Commissie Zoet						weer goed verzorgd, en zorgde voor een goede kaspositie. Traditioneel
Na drie vergaderingen was de commissie zoet er uit. De commissie 55+
werd de laatste wedstrijd in Wijk aan Zee weer afgesloten met een
verzorgde de viswedstijden op de vrijdagochtend. Deze wedstrijden
heerlijk diner, jawel drie gangen op één bord.
waren een waar feest. De wedstrijden werden gevist in zeer gevarieerde
Over de belangstelling hebben we niet te klagen, we zien wat nieuwe
wateren. Er was besloten dat er veertien wedstijddagen waren, met
gezichten, maar er kunnen er altijd nog een paar bij.
vier afschrijvers. De laatste wedstrijd vond plaats in de Zuidervaart,
Zo diende zich aan het eind van 2015 ook een nieuw commissielid aan,
waarna de prijsuitreiking plaatsvond in het Zaanse Hoekje t/o de
zodat de samenstelling uit vijf personen kan blijven bestaan.
Noordwachter. Ron Veenstra werd uiteindelijk winnaar, gevolgd door
Frans Hagens als goede tweede. Al met al een geweldig seizoen!
Jeugdcommissie
Ook in 2015 zijn de gebruikelijke activiteiten voor de jeugd weer geDe befaamde dinsdagavondcompetitie werd verzorgd door Cor Marorganiseerd, te beginnen met onze aanwezigheid op de hengelsporttens en Frans Hagens. Deze heren hadden elke avond een geweldig
beurs en hier op volgend de jeugdcursus in maart en april. Het aantal
parcours uitgezet. Tot op de laatste dag was het spannend wie de eerdeelnemers was met 21 deelnemers heel goed en mede dankzij het vele
ste plaats had. Het werd op de laatste avond beslist door Chris Hagoede kopieerwerk van Jaap de Bouter is de jeugdcursus goed verlogens.
pen. Door de inzet van Kaylee Goedhardt (Ned. Damesteam) en Roel
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Reuvers (Ned. Kampioen) heef onze cursus nog meer aanzien gekregen. Door omstandigheden werd de cursus ingekort met twee lessen,
maar dit is niet goed bevallen. Want er is dan echt te weinig tijd om
alle stof te behandelen. In 2016 gaan we weer naar negen lesavonden.
Verder hebben we de leeftijdsgrens voor deelname aan onze cursus
vastgesteld op: vanaf 9 jaar tot 19 jaar. Wij gaan er vanuit dat in 2016
er ten minste weer 20 deelnemers zullen aanmelden.
De hengelsportbeurs bracht voor de jeugd weinig belangstelling op de
been maar wij blijven nadenken over leuke ideeën. De zomeravondcompetitie is met 19 deelnemers goed verlopen en de koppelwedstrijden werden goed bezocht met gemiddeld 12 koppels. Het zomerkamp
van 2015 is weer uitstekend gegaan. Helaas waren er maar 10 deelnemende kinderen. 2015 is zoals gewoonlijk afgesloten met een feestavond en prijsuitreiking in het zaaltje van DTS. We hebben geconstateerd dat het moeizaam gaat om prijzen voor onze grote tombola
te verzamelen.

Zaanse Vliegvissers

Ook in 2015 hebben we weer onze bindavonden gehouden. Om de
twee weken zaten we in het gebouw “De Doorbraak” aan de Prinsenstraat 43 te Zaandam. Een grote groep die allerlei vliegen aan het
binden was voor de witvis en forellen en een select gezelschap dat
zich bezig hield met de z.g. zalmbinderij. De aanwas en de leegloop
heeft zich dit jaar ook weer in evenwicht gehouden, dus het ledental is
stabiel. Er is ook weer een dag bij “De Ronde Bleek in Sterksel gevist,
waar de toch wel grotere forellen in zwemmen en die onwaarschijnlijk
moeilijk te vangen zijn. Ondanks dat wisten er meerdere leden er één
of meer te landen.
Tevens zijn een aantal leden naar het buitenland geweest, waarvan
verslag is gedaan in ons clubblad. In de zomer zwermen de leden
overal naar uit en na de vakanties hoort men dan alle verhalen over
de vangsten.
Komend seizoen gaan we weer verder en zullen er ook weer werplessen
worden gegeven, echter waar is nog even uitzoeken, door de komst
van AZ’67 is ons werpterrein verdwenen.

Klaverjascommissie

In 2015 zijn er in het totaal 16 klaverjasavonden geweest. In verband
met de komende nieuwbouw en verhuizing zijn de meeste van deze
avonden gekaart in de kantine van het gastvrije DTS. Het gaat om
de gezelligheid. Elke kaartavond zijn er wat leuke prijsjes en op de
laatste avond heeft iedereen een verrassingsprijs. Tussen de potjes door
konden best even de laatste nieuwtjes over vissen en vangsten worden
uitgewisseld. Gemiddeld was er een bezetting van vijf tafels. Er zijn
enkele vaste spelers afgevallen, meestal om gezondheidsredenen, maar
er zijn ook wat nieuwe aanmeldingen gekomen. Gelukkig kan er ook
altijd een beroep worden gedaan op een of meerdere reservespelers.
Op de laatste avond werden er overheerlijke hapjes geserveerd/gemaakt door onze huisfotograaf Anton van Daal. Met de kerstklaverjas ging een ieder met een kerstbrood of een andere kerstversnapering
naar huis.
De DTS medewerkers die de bardienst doen kregen van de klaverjascommissie een mooi kerstpakket aangeboden. Helaas is een van deze
medewerksters Vera nu ernstig ziek. Wij wensen haar veel sterkte toe.
Het klaverjassen is altijd op vrijdagavond en elke veertien dagen perfect georganiseerd door Trudy van Daal, met de nodige kaas en worst
hapjes.
Er is een zomerstop van mei tot september. Nieuwe leden zijn altijd
van harte welkom.
Wim de Vries, secretaris
12
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Financieel verslag 2015
De verdere verwachte groei naar 5000 leden werd niet gerealiseerd. Er was zelfs een lichte daling te zien van ruim 100 leden.
Dit heeft enig effect gehad op het huishoudboekje van de HVZ. Alhoewel de meeste uitgaven onder die van de begroting zijn gebleven
zijn enkele factoren van invloed geweest op het resultaat. Door minder leden zijn er minder inkomsten. Ook kosten als portokosten zijn
de pan uit gerezen.
Er zijn thans maatregelen genomen om deze portokosten te beteugelen. Leden die te laat betalen krijgen individueel de vispas toegestuurd
maar hierbij geen lijst van viswateren. Deze kan men afhalen bij het
HVZ kantoor of een ander verkooppunt. Door invoering van de mogelijkheid deze lijst op de smartphone te downloaden is deze in papieren vorm ook niet altijd meer nodig. Ruim 2100 leden hebben door
een afgegeven machtiging 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.
De liquiditeitspositie van de vereniging is goed evenals die van de
commissies. Diverse vrijwilligers hebben direct of indirect bijgedragen aan een beheersbaar kostenplaatje waardoor de contributie voor
het jaar 2015 onveranderd laag kon worden gehouden. Er zijn in verband met de komende verhuizing naar een tijdelijk onderkomen geen
nieuwe investeringen gedaan. Naast de contributie heeft de HVZ inkomsten uit diverse vergunningen en niet te vergeten de bijdragen van
onze adverteerders in het HVZ nieuws. Dank aan allen die hiertoe
ook in 2015 weer hebben willen bijdragen. Zoals verwacht is het jaar
2015 met een negatief resultaat afgesloten dat ten laste zal worden gebracht van de algemene reserve.

Toelichting op de Balans van 31-12-2015
Activa

Gebouwen € 0. Door de sloop van het verenigingsgebouw is er geen
actuele waarde meer.

Inventaris € 1136. In 2015 is een PIN apparaat aangeschaft. Overige
inventaris is inmiddels boekhoudkundig afgeschreven.

Debiteuren

Te betalen kosten 2015

€ 1.235. Wij verwachten nog € 1.235 te moeten afrekenen met Sportvisserij Nederland voor verstrekte vispassen in 2015 aan nieuwe leden.

Contributies voor 2016

€ 108.135. Een bedrag van € 108.135 is al binnengekomen aan contributies voor 2016. Daar het gelden zijn voor het jaar 2016 zijn ze in
de eindbalans 2015 opgenomen als schuld aan het volgende boekjaar.
Resultaat: negatief € 6.683
Een negatief resultaat was voorzien met name ontstaan door de verhoogde afdrachtkosten. Dit was in de begroting opgenomen als een
opname t.l.v. de algemene reserve. Op de balans bij de passiva is de
algemene reserve conform de begroting voor 2015 afgebouwd met het
genoemde bedrag van € 6.683.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2015
Ontvangsten

Contributie-inkomsten: € 144.610 is lager door een dalend aantal
leden.

Aanmaningen

€ 1.979. Een totaalbedrag van € 1.979. Dit betekent dat er 396 betalingen na een herinnering zijn voldaan.

Inschrijfgelden

€ 2.871. Met een inschrijfgeld van € 10 senioren en € 4 voor jeugdleden toont dit bedrag aan dat er veel nieuwe leden zich (weer) hebben
aangemeld. Echter minder dan wij hadden voorzien.

Diverse vergunningen

€ 2.032. Hierin zijn de vergunningen voor nachtvissen en 3e hengel
opgenomen. Het aantal vergunningen voor Esox water is in 2015 wederom licht gedaald.

Rentebaten

€ 584. Door de dalende rente is wederom een lagere rente ontvangen
op de vermogens/spaarrekeningen.

Sportvisserij Midwest Nederland

€ 286. Een bedrag van € 250 betreft een openstaande rekening voor
een advertentie in het HVZ blad en een van € 36 voor verkochte
vispassen.

Visrechten € 6.695
In 2015 zijn de compensatie visrechten verrekend.

Depot TNT post
€ 1.095. Betreft vast voorschot voor portokosten.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2015
Uitgaven

Te ontvangen rente

€ 421. Een bedrag van € 421 aan rente is nog te ontvangen over 2015.

Liquide middelen

€ 217.779. Kas, Bank, Giro en Deposito totaal € 217.779 Deze gelden
zijn inclusief een groot deel van de al ontvangen contributies voor
2016 (€ 108.135).

Passiva

Fonds onderhoud viswater: € 40.795. Het bedrag is in 2015 ongewijzigd gebleven.

Afdracht Landelijk en Federatief

€ 93.325. Enigszins lager dan begroot door een lagere ledenaanwas.

Portokosten

€ 19.555. Door omstandigheden konden lang niet alle vispassen middels eigen bezorging worden gedaan en moest een groter deel via de
Post NL worden afgeleverd. Ook zijn de portokosten gestegen en de
vergoeding van SVN ongewijzigd.

Groot onderhoud gebouwen/inventaris

€ 391. Met de op komst zijnde verhuizing is het onderhoud tot een minimum beperkt gehouden en daardoor substantieel lager dan begroot.
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Bestuurskosten

€ 1.874. In de bestuurskosten zijn de kosten voor de communicatieavonden opgenomen alsmede diverse additionele bestuurs bijeenkomsten in verband met de komst van AZ naar het sportpark kalverhoek.

Vergaderkosten

€ 1.567. Door gewijzigde locaties van de Algemene Ledenvergadering
en de najaarsvergadering zijn de kosten gereduceerd en lager dan begroot.

Overige posten

Uitgaven

Het moge duidelijk zijn dat de komende verhuizing naar een tijdelijke locatie extra kosten met zich mee zal brengen. Ofschoon in het
convenant met de gemeente en AZ overeengekomen is dat de directe
extra kosten vergoed zullen worden, zullen er ook indirecte kosten
zijn die op dit moment niet zijn te overzien. De extra kosten die de
nieuwbouw in 2016 met zich meebrengt, zullen als inventaris worden
opgenomen in de balans en/of ten laste van groot onderhoud worden
geboekt.

HVZ nieuws

Zijn conform budget of substantieel lager uitgevallen.

Commissies

De aan de commissies toegekende gelden zijn wederom goed besteed
en door de penningmeester gecontroleerd. De zeer geslaagde hengelsportbeurs had een record aantal bezoekers. Er is door de Federatie
SMWN nog een subsidie toegekend van € 500,00 die in het boekjaar
2016 zal worden opgenomen. De workshops zijn door de tijdelijke
behuizing wat opgeschoven. De financiële commissie heeft de boeken
en de aanwezige middelen op 4 februari 2016 ten kantore van de HVZ
gecontroleerd, zal op de ledenvergadering verslag doen en deze verzoeken het bestuur over het boekjaar 2015 decharge te verlenen.

Begroting 2016
Contributies

€ 145.000. Het bedrag van de contributies valt of staat met het aantal
leden dat door het uitblijven van de contributiebijdrage zal worden
uitgeschreven. Ook het aantal nieuwe leden is mede bepalend voor de
balans van ontvangsten en uitgaven.

€ 25.000. De redactie en opmaak hebben zich bereid getoond geen
prijsverhoging door te voeren. Wel komt er een speciale jubileum uitgave naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van de HVZ.
Deze speciale luxe uitgave in een wat ander formaat is inmiddels in
het bezit van alle HVZ leden.

Portokosten

€ 19.000. Hierin is opgenomen de verzending van het speciale jubileumnummer van 75 jaar HVZ.

Commissies

€ 16.900. De commissies zullen in het jaar 2016 weer gelden te besteden krijgen voor de activiteiten. Omdat dit bijna geheel direct met de
visserij te maken heeft zijn dit goed bestede gelden. De bedragen voor
commissies met te ruime overschotten zijn enigszins aangepast. De
PR commissie heeft i.v.m. het jubileum een extra te besteden bedrag
voor activiteiten op de hengelsportbeurs en een presentje voor alle
leden.

Contributievoorstel

Gewijzigd voor 2017. Sinds 2005 is de contributie voor de HVZ onge-

Balans per 31 december 2015
Activa

Passiva

Gebouwen
visrechten
Markervaart
Nauernaschevaart
Inventaris
Debiteuren
Algemeen
Depot TNT post

€
€
€
€
€

1
1
1.136
286
1.095

Algemene Reserve
Saldo 31-12-2014
Resultaat 2015
Saldo 31-12-2015
Fonds onderhoud viswater

€
€
€
€

77.237
-6.683
70.554
40.795

Te betalen kosten 2015

€

1.235

Te ontvangen rente
Vooruitbetaalde kosten
Kas
ING RC
Deposito ING
ABN RC
Deposito ABN

€
€
€
€
€
€
€

421
0
2.092
30.745
118.064
21.195
45.683

Ontvangen contributies voor 2016

€

108.135

subtotaal

€

220.719

€

220.719

Jeugdafdeling
Wedstrijdcommissie zoet
Seniorencommissie
Baarscommissie
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

€
€
€

3.213
102
963

€
€
€

3.213
102
963

€
€

2.600
7.076

€
€

2.600
7.076

Totaal

€

234.673

€

234.673
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Jeugdafdeling
Wedstrijd zoet
Senioren Comm
Baarscomm
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

wijzigd gebleven. De kosten en afdrachten zijn in deze jaren verhoogd
zonder dat deze zijn doorberekend.
In het jaar 2016 wordt het negatieve resultaat (lees tekort) ten laste
gebracht van de algemene reserve.
Om de exploitatie kosten voor de komende jaren uit de reguliere in-

komsten te kunnen betalen stelt het bestuur en de financiële commissie voor om met ingang van 2017 de contributie te verhogen met
€ 3 per lid ongeacht de categorie.
Henk op den Akker
De Penningmeester

Verlies en Winst rekening 2015 en begroting 2016

Ontvangsten
Contributies
Aanmaningen
Inschrijfgelden
Diverse vergunningen
Distributievergoeding Vispassen
Rentebaten
Wedstrijden vergoedingen
Fonds onderhoud viswater
Opname uit Algemene reserve
Sportvisserij Midwest Ned visrechten
Totaal
Uitgaven
Afdracht Landelijk SVN+ Federatief
Onderhoud en huur viswater
Diverse vergunningen
HVZ nieuws
Drukwerk overig
Portokosten/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
Klaverjascommissie
PR/Hengelsportbeurs/Workshops
Visstandbeheercommissie
Bankkosten
Contributies/Abonnementen
Resultaat

2014

2015

begroting
2015

begroting
2016

148.155
1.984
4.240
2.840
4.953
906
235

144.610
1.979
2.871
2.032
4.831
584
200

146.000
1.800
4.700
2.500
4.950
1.000
150

145.000
1.800
2.500
2.500
4.950
600
150

6.950

6.695

10.800
8.000

7.000

170.263

163.802

179.900

164.500

94.359
6.850
775
15.139
947
13.236
7.967
877
1.020
1.771
369
270
952
1.002
1.160
1.541
938
1.705
2.124
1.443
688
759
1.270

93.325
6.791
0
16.626
1.489
19.555
8.058
970
536
1.585
284
391
573
832
1.495
1.981
839
16
1.874
1.567
976
720
1.400
0
1.731
0
90
800
200
4.275
433
836

94.000
10.000
800
17.000
1.500
15.000
8.500
1.100
1.000
1.500
0
800
1.000
1.000
1.600
2.000
1.400
1.900
2.200
2.000
1.000
800
1.400
0
2.500
400
400
800

93.000
10.000
800
25.000
1.500
19.000
8.500
1.100
1.000
1.500
300
800
1.000
1.000
1.600
2.000
1.400
1.500
2.200
2.000
1.000
800
1.400
400
2.000
400
800
800
200
8.000
500
1.200

2.799
400
1.400
5.683
1.126
752

5.500
1.300
1.200

531

237

300

300

410

-6.683

0

-28.500

170.263

163.802

179.900

164.500
nieuws
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