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Hengelsportbeurs zeer geslaagd!
30 mei Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag
HVZ 2016
Vanaf pagina 10

voorwoord
Geslaagde hengelsportbeurs
Op 19 februari hebben we weer kunnen
genieten van een uitermate geslaagde
hengelsportbeurs.
Om 9.30 uur stond er al een flink aantal
leden en niet-leden bij de voordeur van
de sporthal te wachten.
Ondertussen hadden onze vrijwilligers en de
winkeliers via de zijdeur een geweldige hoeveelheid hengelsportmateriaal in de sporthal
uitgestald.

Topdag

De ingrediënten voor een topdag waren volledig aanwezig en met het grote aantal bezoekers werd dit ook volkomen bewaarheid.
De ruilbeurs barstte bijna uit zijn voegen.
We hebben dan ook heel veel complimenten en positieve reacties mogen ontvangen.
De hulde en waardering gaat uit naar onze
vrijwilligers die weer belangeloos de voorbereidingen hebben gedaan en een vrije dag
hebben opgeofferd. Natuurlijk genoten ze
ook zelf van deze dag. Mannen en vrouwen
bedankt, het was weer een topprestatie!
Hoewel we gelukkig geen lange of hardnekkige winter hadden, is er helaas toch enige
vissterfte geconstateerd.
Onze leden zijn de ogen en oren van de vereniging en regelmatig krijgen wij als bestuur
meldingen van misstanden, bijvoorbeeld van
(vermeende) stroperij. Dit helpt ons om hier
tegen op te kunnen treden. Dus als jullie
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Nieuwe hengelsportzaak

Anton van Daal
commissieleden

Op 4 maart mocht ik de nieuwe hengelsportzaak van Liv Outdoor in Zaandam openen.
Een verrijking voor de Zaanstreek. Je voelt je
als een kind in een snoepwinkel, zo veel keus
is er. De bij ons bekende Gerard ten Broek
zal je enthousiast en kundig adviseren.
Als vereniging en met name de commissies
maken we ons weer op voor een nieuw visseizoen. Houd voor de programmering de
website en Facebook in de gaten. Ik hoop dat
het weer meewerkt en dat we gaan genieten
van onze passie vissen en fantastische vangsten mogen hebben.
Veel plezier gewenst!
Wim de Vries

van de penningmeester
Gezonde basis

Fotografie

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

agenda
Jeugdcommissie

Jeugdcursus: 20 en 27 maart, 3, 10 en 24 april.
1 en 8 mei
10 mei eerste wedstrijd zomeravondcompetitie
27 mei en 26 september koppelwedstrijd
jeugd/familie
24 t/m 27 juli jeugd zomerkamp

Baarscommissie

Vóór deze uitgave van het HVZ nieuws
zijn de aanmaningen verzonden naar
de leden die hun contributie nog niet
hebben voldaan. Als betaling verder
uitblijft, worden de vispassen geretourneerd naar Sportvisserij Nederland.

17 juni Open HVZ wedstrijd
3 september: Selectie NK Baars individueel
regio West
7 oktober: NK Baars individueel regio Noord
11 november: NK Baars korpsen

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.
Elders in dit blad vind je het financiële verslag
over 2016 en de begroting voor het lopende
jaar. De HVZ heeft een gezonde basis en een

24 maart, 7 en 21 april
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Klaverjas

groot aantal vrijwilligers die helpen de kosten en daardoor ook de contributie laag te
houden. Ook hier nogmaals veel dank voor
al hun inspanningen.
Henk op den Akker

Vliegvissen

Bindavonden: 16 en 30 maart, 13 en 27 april.

Zie voor extra data en activiteiten hvznet.nl

Algemene Ledenvergadering

Presentielijst

Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering
te houden op dinsdag 30 mei 2017 in het clubgebouw van HVZ-SVZ
Sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72/g, 1456 NH Wijdewormer.
Aanvang 20.00 uur.

In 2015 is het oude clubgebouw van de HVZ gesloopt en is er verhuisd naar een tijdelijke behuizing. Op 8 juli 2016 heeft de (sleutel)
overdracht plaatsgevonden van het nieuwe clubgebouw, Zuiderweg 72G, door de gemeente Zaanstad en AZ naar de HVZ.

1.
2.

Deze overdracht tot het verkrijgen en in eigendom nemen, zal binnenkort bij de notaris worden geformaliseerd.
Volgens de statuten dient de algemene ledenvergadering hiervoor
een toestemming, met 2/3 meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, te verlenen.
Om deze reden zullen wij u vragen bij binnenkomst van de vergadering uw naam op de presentielijst in te vullen.

3.
4a.
4b.
5.
6.
7.
8.

9.

Opening
Verslag van de najaarsbijeenkomst d.d. 25 oktober 2016
(reeds in HVZ Nieuws 1 van 2017 gepubliceerd)
Ingekomen stukken
Mededelingen bestuur
Status en overdracht clubgebouw, zie apart kader
Jaarverslag 2016
Financieel verslag 2016, met het verslag van de financiële
commissie
Begroting 2017 en contributievoorstel 2018
Bestuurswijzigingen
Het bestuur stelt voor om Martijn Tijms als lid van het
Algemeen Bestuur te benoemen, waarin hij het wedstrijdvissen zoet voor senioren vertegenwoordigt.
Volgens rooster treden af Kees Mandjes als voorzitter
van de vliegviscommissie en Jaap de Bouter, als voorzit
ter van de jeugdcommissie. Beiden zijn herkiesbaar.
Rondvraag en sluiting

Erg hè ...gaan ze
volgende week
een heel stel karpers
uitzetten .....!

Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement heeft ieder lid
het recht voorstellen op de agenda van de ledenvergadering te laten plaatsen. Deze voorstellen moeten tenminste vier weken voor
de datum van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend.
Indien de tijd het toelaat, zal een film worden vertoond.
Tot besluit van de bijeenkomst vindt de traditionele verloting van
hengelsportartikelen en gerookte vis plaats.

van de redactie
Het is in dit tweede nummer van het jaar altijd een kunst om alles
een mooi plaatsje te geven. Want in dit dubbeldikke nummer vind je
vanaf pagina 10 weer het uitgebreide jaarverslag. Maar er is natuurlijk
meer, want naast de geslaagde hengelsportbeurs zijn velen alweer druk
met de voorbereidingen voor komend visseizoen.
Met een goed gevulde agenda begint het bij jong en oud vast weer te
kriebelen.

De echte kou weer achter de rug, de eerste zonnestralen en langere
dagen.
En na de levendige handel op de hengelsportbeurs is de uitrusting bij
iedereen natuurlijk weer tip top in orde.
Ik zou zeggen... hele fijne vangsten toegewenst!
Annegreet van der Ros

Dagelijks bestuur

Commissies

Adres

W. de Vries, voorzitter-wnd
J. Hazen, secretaris
H. op den Akker, penningmeester

K. Mandjes, vliegviscommissie
H. Veenstra, seniorencommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
M. Tijms, Wedstrijden zoet
R. den Uil, wedstrijden zout
H. op den Akker, controlecommissie-interim
J. de Bouter, jeugdafdeling
D. Tromp, water visstand beheer

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.

kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/netjevol
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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
T. 075 6510610

www.hvms.nl

E. makelaardij@hvms.nl
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The standard is pro

Dealer van :

R

• VANGT GEGARANDEERD MEER VIS • NIET GIFTIG • GEPATENTEERD,
UNIEK EN INNOVATIEF • OOK TE GEBRUIKEN ALS METHOD FEEDER •
POREUS, DUS LANGE AFGIFTE GEURSTOFFEN •

The standard is pro
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R

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
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Openingstijden
Di - Wo - Vr 10.00 - 17.30 uur
Do 13.00 - 21.00 uur
Za 10.00 - 17.00 uur
Gratis parkeren

ZIE OOK WWW.DISCUSCOMPLEET.NL EN VOLG & LIKE DE FACEBOOKPAGINA VOOR ALLE ACTUELE ACTIES

Neem telefonisch contact
met ons op via 06-23740772

Stuur ons een e-mail: peter@helmerhorst.com

Discuscompleet Rio Negro
Kerkbuurt 45
1551 AC Westzaan
075 6289447 / 06 125 30 746
info@discuscompleet.nl

commissie zout
Zeevisavond 17 februari 2017
17 februari werd de jaarlijkse zeevisavond van de ‘zeebonken’
voor het eerst gehouden in het nieuwe clubgebouw. Er was
een prima opkomst. Na een kop koffie met wat lekkers werd
de avond geopend door de voorzitter.

haal over zeebaarsvissen vanaf de kant. Hij besprak o .a. de stekkeuze,
verschillende methoden, aaskeuze en materialen. Ook de landing en
behandeling van de zeebaars werd uitgebreid toegelicht.
Vervolgens werd het alweer tijd voor de zeer goed gevulde tombola.

Naast de presentatie van het nieuwe wedstrijdschema was er een toelichting op een wijziging van het reglement, betreft ondermaatse vis.
Voor diegenen die deze avond gemist hebben, een nieuw exemplaar
van het wedstrijdreglement is verkrijgbaar bij Nico Heijnen.

Prijsuitreiking

Toen volgde de prijsuitreiking. Er werd begonnen met de prijs voor
de grootste vis van seizoen 2016. Dit was een geep van 53 cm gevangen
door Maarten van de Beemd. Hij ontving een mooie trofee.
Geëindigd op plaats 5; Siem Rem met 26 punten en 75 meter aan vis.
Nummer 4 is geworden Jan Blokdijk met 24 punten en 48 meter vis.
Nummer 3; Ruben den Uil met 17 punten 54 meter vis.
Als tweede is geëindigd; Frank Goudriaan met 16 punten en 89 meter aan vis.

Er werd begonnen met de verloting van de Achterbergprijs, geschonken door de vrouw van Anton Achterberg, Wil Achterberg.
Martin Kok was de gelukkige winnaar van deze mooie prijs.
Verder bestond de prijzentafel uit een zeebaarshengel, geschonken
door de vrouw van Jan Fruitier en diverse hengelsportmaterialen
(deels geschonken door Hengelsport Rik). Een lekker gerookt visje
mocht natuurlijk ook niet ontbreken.
Er werd na de tombola nog gezellig na gezeten met een hapje en een
drankje. Dit werd uitstekend verzorgd door de dames achter de ‘bar’
Waarvoor hartelijk dank!
Wij kijken terug op een geslaagd seizoen en een leuke avond en hopen
iedereen weer te zien in het nieuwe seizoen aan zee.

Kampioen

Frank Goudriaan

Kampioen 2016 is geworden Wim Heijnen met maar 10 punten en 84
meter aan vis. Wim van harte gefeliciteerd!
Na de prijsuitreiking was het tijd om de dorstige kelen te smeren en
de innerlijke mens te verzorgen.
Na de pauze had Rik, van Hengelsport Rik, een zeer interessant ver-

controle commissie
Groepscontrole
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. Aan de meldingen van vissterfte en stroperij geeft de
controlecommissie extra veel aandacht.
Recentelijk hebben wij een voorlichtingsavond gehad van de NWA
en afspraken gemaakt over het melden van illegale fuiken en stroperij.
Het belangrijkste is hier bewijsmateriaal aan te leveren of op heterdaad te betrappen.
kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/netjevol

Aangezien stroperij onder economische delicten valt, zijn de straffen
hoog. De voorwaarden voor wedstrijdvissen staan nu duidelijk op de
website vermeld en ook hier gaat de controlecommissie toezien op
naleving van deze voorwaarden.
Op 2 april a.s. houden wij weer een grote groepscontrole met BOA
langs alle HVZ wateren. Dus als je deze dag aan de waterkant zit. kom
je ons vast tegen. Tot dan!
Henk op den Akker
nieuws april - mei 2017 5

jeugdcommissie

Worden het weer mooie zomeravonden?
10 mei beginnen we met de eerste wedstrijd van onze zomeravondcompetitie voor de jeugd. In de periode tot half juli
(schoolvakantie) vissen we 10 wedstrijdjes in wateren in de
omgeving zoals de Gouw, Nauernasche vaart, de Delft, Westerwatering, Zaandijk etc.
Uiteraard starten we traditioneel in de Zuidervaat in de wijk Poelenburg in Zaandam. Vissen doen we van 18.30 tot 20.30/21.00 uur en
wanneer het langer licht is, beginnen we een half uurtje later en vissen
we van 19.00 tot 21.00/21.30 uur.

Altijd prijs

Een prijsuitreiking volgt na iedere wedstrijd.
Bij de HVZ jeugdwedstrijden is er voor iedereen een prijs of je nu
vis hebt of niet! Zo vis je zomaar een aardige visuitrusting bij elkaar!
Er wordt gevist op gewicht van de gevangen vissen die we na afloop
wegen en weer terug zetten in het water. Levend, want dode vis telt
niet mee.
Wanneer je meedoet aan minimaal zes competitie wedstrijden van de
jeugd doe je ook mee voor de eindbeker en kun je HVZ Jeugd kampioen worden!

Lidmaatschap

Wanneer je al HVZ lid bent, kun je gratis deelnemen aan onze zomeravond competitie die in twee leeftijdsgroepen wordt gevist: van 8 tot
14 jaar en 14 tot 18 jaar.
Bij elke leeftijdsgroep kun je aan het einde van het seizoen kampioen
worden.
Ben je nog geen lid? Geen probleem want je mag 1 wedstrijd meedoen
om te zien of je het leuk en spannend vindt.
Wil je hierna lid worden dan kost je dit per jaar eur 12,50 tot 14 jr. en
25 euro tot 18 jr.

6
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Wij hebben de prijzen al klaarliggen en hopen jullie op 10 mei om
18.00 uur aan de Zuidervaart te zien!
Waarom iets eerder? Omdat je eerst voor je plekje aan het water moet
loten.
Met vriendelijke visgroeten,
De HVZ Jeugdcommissie

De koppelwedstrijden komen
er weer aan!
We gaan dit jaar op 27 mei en 16 september weer twee hartstikke leuke koppelwedstrijden met onze jeugdleden vissen.
Op een bijzondere manier wel te verstaan.
Om te kunnen koppelen als jeugdlid moet je samen vissen met een
familielid. Dat kan dus zijn met je vader, moeder, zus of broer, neef of
nicht, oom of tante, opa of oma etc.

Mooie prijzen

Er wordt gevist op gewicht en het koppel dat
het meeste gewicht aan
vis vangt wint. Winnen
doe je altijd want voor ieder koppel is er een prijs
zoals bij alle wedstrijden
van de HVZ jeugd en
deelname is gratis (voor
niets dus prijzen winnen).

2 stuks parapluankers, elk met ketting en ca 35 mtr
lijn10/12 mm.
Vaste prijs € 40,00

De HVZ Jeugdcommissie

wij verwelkomen de navolgende nieuwe leden
naam		
woonplaats
Zaandam
Leiden
Zaandam
Koog a/d Zaan
Zaandijk
Zaandam
Wormerveer
Koog a/d Zaan
Amsterdam
Wormerveer
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Heemskerk
Zaandam
Amsterdam
Zaandam
Gouda

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.

Te koop:

Deze wedstrijden zijn vooral voor de gezelligheid en het samen vissen.
Op de prijzentafel liggen altijd hengelsportprijzen als hengels, molens,
schepnetten, tuigjes etc. Echt de moeite waard dus!
Laat jij maar eens zien wie er het beste kan vissen in de familie.
Opgeven kan via hvz.jeugd7@upcmail.nl. of op www.hvznet.nl.
Graag naam, adres leeftijd, telefoon en lidmaatschap nummer vermelden.

T.de Boer		
F.Heuckelbach
A.Fakia		
W.Biszczuk
F.Abbas		
J.Derrazi		
C.Beerepoot
T.Przystolik
D.Schneider
P.Brzezniak
P.Szczepanik
G.Meije		
Mevr. C.Crok
R.Kluijver		
T.Kluijver		
S.Duivis		
T.E. van Meerveld
K.N.Ghimiri
D.Heijdenrijk
F.Tokkie		
M.M.A. de Moree

HVZettertje

Z.Tokkie		
G.Plessius
P. van Berkum
R.Kalbfleisch
V.Ramkisoensing
D.Dresselhuizen
N.Beck		
R.M.Oproiu
M.Schiffzik
K.Schwadtze
P.J.Keizer		
H.S.Lens		
R.Hameka
W.M.de Vries
B.G.Kroon
A.Bakker		
K.Fronc		

kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/netjevol

Chris van der Velden 06-20083115

Gezocht!
Gezocht door verzamelaar: oud hengelsport materiaal; Hengels, werpmolens, wormenbakjes, viskanis, medailles insignes en visspeldjes.
Oude vergunningen, boekjes, foto-en ansichtkaarten enz. enz.
Heeft u iets dan hoor ik het graag! Alles krijgt een
mooi plekje in mijn verzameling in Wormerveer.

Zaandam
Zaandam
Wormer
Zaandam
Zaandam
Westzaan
Zuidoostbeemster
Caplle aan de Ijssel
Uelzen Duitsland
Munster Duitsland
Zaandam
Oostzaan
Zaandam
Krommenie
Assendelft
Westzaan
Zaandam

Arjen Rijst
arjen.rijst@gmail.com
075-6228711
06-40989472
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HVZ Hengelsportbeurs onverminderd populair!
19 februari jl. werd weer de hengelsportbeurs gehouden.
Voor de tweede keer vond dit plaats in sporthal Zaanstad Zuid
in Zaandam.
Een groep vrijwilligers is al in november gesrtart met de voorbereidingen voor deze jaarlijkse beurs.
Door de ervaring en het draaiboek dat er ligt, zijn er maar twee of drie
besprekingen nodig om het allemaal in gang te zetten.
Dat is heel wat want het tijdstip moet worden gekozen, de hal besproken, de winkeliers en andere deelnemers aangeschreven, media aan
geschreven, advertenties en nieuwsbrieven gemaakt, innamedagen
voor de ruilbeurs bepaald, kramen en meubilair gehuurd etc. Een hele
organisatie met vooral veel mail en telefoon werk.
Maar niemand klaagt en iedereen vindt het leuk om op deze manier

aan de promotie van onze vereniging te werken en onze mede leden
iets te kunnen bieden bovenop alleen maar een vispas.
Als het dan allemaal weer geregeld is en de dag van de beurs aanbreekt,
is het voor iedereen spannend om te zien of we het voor onze leden en
de bezoekers aantrekkelijk hebben gemaakt.

Uitgebreid aanbod

Elk jaar is de setting weer ietsje anders qua aantallen winkeliers, demonstraties en promoties en wel of geen live muziek. Dit jaar waren
er meer winkeliers en hadden we meer promoties van o.a. het Gullenmeppersgilde van de Noord Pier in IJmuiden, Evezet met Kaylee
Goedhart en Roofvissen.eu met Daniélle Prinze. Ook stond voor de
eerste maal Lisette de Weger op onze beurs met eigen geschilderde
karper en roofvis schilderijen. Prachtig om te zien en betaalbaar vanaf
8
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40 euro. Er was een Jerkbait bouwer, een hengelbouwer en een dobberbouwer om te laten zien dat je heel veel hengelsportmateriaal ook
zelf kunt vervaardigen. P&S en Leka maakten promotie voor hun
visreizen naar o.a. Noorwegen. Totaal meer als 50 kramen hengelsport
en hengelsport gerelateerde zaken.

Het was in ieder geval zeer druk en ruim 60% van de aangeboden
spullen zijn verkocht. Omdat het druk was (ruim 1200 bezoekers) waren de meeste winkeliers ook zeer tevreden met de mooie verkopen en
een aantal heeft zich gelijk weer aangemeld voor de beurs van 2018.

Ruilbeurs

Voor onze leden was het een prachtdag want zij konden hun viskoffers
vullen bij o.a. hengelsport Rik en Rien de Wolf voor 1 euro per artikel!
Maar natuurlijk waren er veel meer prachtige aanbiedingen en mag je
deze dag gewoon niet missen zo aan het begin van het seizoen.
De schets van de beursvloer voor 2018 is alweer bijna gereed en dan
proberen we er weer zo’n succes van te maken en natuurlijk gratis
toegang.

En dan onze ruilbeurs waarvan wij al hebben horen fluisteren dat het
de grootste van Nederland is!
In ieder geval zijn er meer dan 600 artikelen ingebracht en die worden
niet ingebracht om te ruilen maar om te verkopen aan mede vissers
voor een zacht prijsje. Allebei blij dus. Misschien moeten we de naam
maar wijzigen naar Vis recycle beurs of tweede leven hengelspullen
beurs of ..... nou ja als je een goede suggestie hebt laat het weten!

kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/netjevol

Prachtdag

Frans Hagens (beurscoördinator)
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Jaarverslag 2016 HVZ
Het jaar 2016 is een bewogen jaar geweest voor de vereniging
waarin veel is gebeurd.
Uiteraard werd het jaar begonnen met de communicatieavond of te
wel een Nieuwjaarsbijeenkomst voor het bestuur en alle commissies. De spreker op deze informele avond was Arthur de Bruin van
RAVON, die een zeer interessant verhaal hield over het leven onder
water vanuit een biologisch perspectief.

75 jarig jubileum

Op 23 maart 1941 werd de HVZ opgericht en dat heeft 2016 tot het
jubileum jaar gemaakt, waarin de vereniging haar 75ste verjaardag
mocht vieren. Dit werd afgetrapt met een mooie koffiebeker als cadeau voor de bezoekende leden bij de opening van een geslaagde
hengelsportbeurs. In het kader van het 75 jarig jubileum viel er bij
de leden ook een speciale uitgave van het verenigingsblad op de mat,
waarin Ingrid de Vries een zeer uitgebreide bloemlezing heeft gemaakt
van bijzonderheden uit de 75 jaar geschiedenis.

Aftreden Thijs ten Wolde

Na de hengelsportbeurs kwam in mei de algemene ledenvergadering,
waar erelid en voorzitter Thijs ten Wolde aftrad. De burgermeester
van Wormerland (Peter Tange) kwam langs met een oorkonde en
Thijs werd in het zonnetje gezet. Dit stelde het bestuur wel voor een
probleem want er was (na lang zoeken) geen kandidaat om Thijs op te
volgen. Uiteindelijk heeft Wim de Vries (voorheen secretaris) besloten
om tijdelijk de handschoen op te pakken als voorzitter. Jorrit Hazen
werd daarna als secretaris benoemd. Ook traden Ruben den Uil (zout)
en Dennis Tromp (water- en visstandbeheer) toe aan het algemeen
bestuur.

Ledenaantal

Ondanks alle inspanningen hebben wij geen groei van het ledenaantal kunnen realiseren in het jaar 2016. Dit is conform het landelijke
beeld. De sportvisserij heeft het moeilijk om de leden vast te houden
en met name bij de jeugd is het concurreren met gaming en andere
spannende nieuwe ontwikkelingen. Onze gemeente is niet echt een
groeigemeente en dat zie je terug. Ook het feit dat er naast de HVZ
ook nog twee andere verenigingen in de Zaanstreek zijn werkt soms
niet mee. Alle HVZ commissies hebben hun uiterste best gedaan om
de HVZ zo goed mogelijk te presenteren. De hengelsportbeurs, het
jeugdkamp, cursussen en wedstrijden maken het lidmaatschap bij de
HVZ de moeite waard.
In 2017 komt er weer een serie televisieprogramma’s van Sportvisserij
op RTL7 om de aandacht op het vissen te vestigen. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en doen ons uiterste best de HVZ
voor leden zo aantrekkelijk mogelijk te houden.

HVZ baarscommissie

We begonnen dit jaar weer met de jeugdcursus, een leuke leergierige
groep die wij de beginselen van het baarsvissen mochten bijbrengen.
In juni hielden wij de HVZ open baars. Deze keer visten wij in Wormerveer. 41 deelnemers streden om de titel. Andre van Kleef werd

Ledenaantal

Nieuwe clubgebouw

Op dat moment was ons clubgebouw tijdelijk gehuisvest in de porta-cabins naast DTS. De bouw van het nieuwe clubgebouw begon dan
wel al goed vorm te krijgen en de openingsdatum naderde met rasse
schreden. Eind juli werd het gebouw opgeleverd en na wat laatste aanpassingen kon er worden verhuisd. Het clubgebouw wordt gedeeld
met de scheidsrechtersvereniging en kent dezelfde verdeling als voorheen. De scheidsrechters beheren het zaaltje, dat de HVZ huurt voor
diverse activiteiten. Het heeft de vereniging derhalve maar weinig
middelen gekost. In september was de officiële opening. De burgermeester van Wormerland had de eer om het pand feestelijk te openen.
Er waren veel bezoekers en relaties aanwezig waaronder Wethouder
Sport van Zaanstad, Jeroen Olthof. In 2016 werd er twintig keer vergaderd door het algemeen en dagelijks bestuur. Halverwege mochten
wij natuurlijk vergaderen in de nieuwe ruimte en dat is toch wel een
stukje prettiger dan in een port-a-cabin. Verder werden er door het
bestuur diverse federatievergaderingen, visie & thema avonden bezocht en vonden er verschillende gesprekken met andere verenigingen
plaats.
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2016

2015

2014

2013

2012

Senioren
65+leden
Partnerleden
Junioren
Jeugdleden

3870
164
81
196
432

3956
192
100
172
480

3958
206
106
172
539

3900
219
108
158
506

3869
239
99
170
486

Totaal

4743

4879

4981

4891

4863

winnaar met 57 stuks.
Op 1 oktober mochten wij het NK baars organiseren. Dit was een speciale wedstrijd, aangevraagd om te vieren dat de HVZ 75 jaar bestaat.
Er werd gevist in de Knollendammervaart. Eric Maes werd Nederlands kampioen met 98 stuks.
Beste HVZ’er werd Tim Mandjes, hij werd 29 ste. Beide wedstrijden
zijn prima verlopen, met dank aan vele vrijwilligers, die de organisatie
mogelijk maakten

HVZ jeugdcommissie

Ook in 2016 is het gebruikelijke programma voor de jeugd gevolgd.
We zijn begonnen met onze aanwezigheid op de hengelsportbeurs
waar we een aantal leuke dingen hadden georganiseerd, zoals tuigjes
maken en het aantal maden raden. Hierop volgend de jeugdcursus
in maart en april. Het aantal deelnemers was met 10 kinderen matig,
maar desondanks is de jeugdcursus goed verlopen. Ook mochten we
weer rekenen op de inzet van Kaylee Goedhardt (Ned. Damesteam)

en Roel Reuvers (Ned.kampioen). Dit geeft onze cursus ook wat aanzien. Door omstandigheden werd de cursus ingekort met één les maar
in 2017 gaan we weer 9 lessen draaien. We hebben de leeftijdgrens
voor deelname aan onze cursus vastgesteld op 9 jaar en ouder tot 19
jaar. Dit omdat de kinderen dan pas redelijk begrijpend kunnen lezen.
Wij hopen dat er in 2017 minstens 20 deelnemers zijn.

Zomeravondcompetitie

De zomeravondcompetitie is met 17 deelnemers goed verlopen en de
koppelwedstrijden werden goed bezocht met gemiddeld 12 koppels.
Ook het zomerkamp van 2016 is weer uitstekend gegaan. Helaas waren er maar 10 deelnemende kinderen. 2016 is zoals gewoonlijk afgesloten met een feestavond en prijsuitreiking in ons nieuwe HVZ
gebouw. Omdat nogal wat oud gedienden aanwezig waren, hadden
we toch ruim 50 bezoekers.

HVZ commissie zout

In haar nieuwe samenstelling, zonder onze vertrouwde voorzitter
Thijs en met nieuwe secretaris Nico Heijnen, is de zeecommissie in
2016 acht maal in vergadering bijeen geweest.
Het wedstrijdprogramma was gelijk aan 2015, met vier kantwedstrijden bij Wijk aan Zee en vier bootwedstrijden vanuit Scheveningen.
Met één verschil; een kantwedstrijd werd vanaf het strand gevist in
plaats vanaf de Noordpier. Helaas moest één bootwedstrijd, vanwege
de weersomstandigheden, worden afgelast.
Over de gehele competitie is er goed gevangen en vooral de schar
liet zich goed vangen, zowel vanaf de boot als op de Noordpier. Ook
werden mooie botten, gullen, zeebaars en (kleine) wijting gevangen.
Zoals gewoonlijk was de tombola aan het einde van de wedstrijden
weer goed verzorgd. Dit zorgde voor een goede kaspositie. Traditioneel werd de laatste wedstrijd in Wijk aan Zee weer afgesloten met
een heerlijk diner: drie gangen op één bord.
De belangstelling voor de zoute wedstrijden is redelijk, we zien wat
nieuwe gezichten, maar er kunnen er altijd nog een paar bij. Vooral bij
de bootwedstrijden vanuit Scheveningen is het belangrijk dat er ten
minste 30 personen meedoen ivm het delen van de kosten.
Met ons nieuwe commissielid Nico blijft de commissie voltallig.
Ruben is als voorzitter van de commissie ook vertegenwoordigd in
het algemeen bestuur. Marco zorgt voor een goed wedstrijd verloop
en Frank regelt de tombola, terwijl Martin de financiën in de gaten
houdt. Met z’n allen proberen we ook voor 2017 weer een “zoute competitie” te organiseren die we afsluiten met de zeevisavond in februari,
met een spreker, tombola, prijsuitreiking, drankjes en hapjes.

Zaanse Vliegvissers

Ook in 2016 hebben we weer onze bindavonden gehouden. Om de
twee weken zaten we in het gebouw “De Doorbraak”aan de Prinsenstraat 43 te Zaandam en sinds september in ons nieuwe clubhuis op
kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/netjevol

het Sportpark Kalverhoek.
Een grote groep die allerlei vliegen aan het binden waren voor de witvis en forellen, en een select gezelschap die zich bezig hielden met de
z.g. zalmbinderij. Het ledenaantal blijft stabiel. Er komen er wat bij
en er gaan er ook weer een paar weg.
Ook dit jaar zijn we weer met een aantal leden naar Sterksel geweest
om in het water van ‘De Ronde Bleek’ wat flinke forellen te vangen. Dit is gelukt, er zijn er weer een aantal boven water gehaald om
daarna weer netjes onthaakt teruggezet te worden.
Ook zijn we weer naar Duitsland geweest waar we best wel veel hebben gevangen. Het weer werkte echter niet erg mee zodat we een dag
eerder naar huis zijn gegaan. Het seizoen is alweer een aantal bindavonden aan de gang en we gaan kijken of we binnenkort weer wat
werplessen kunnen gaan geven in de vijver op het sportpark.

Klaverjascommissie

In 2016 zijn er in het totaal 16 klaverjasavonden geweest. Het 1e halfjaar was het kaarten nog in de kantine van DTS. In het najaar kon
na de opening van het nieuwe clubgebouw direct weer in de nieuwe
gezamenlijke zaal van SVZ/HVZ worden gekaart. Er wordt gekaart
voor 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 zes tafels.
Er zijn weer wat nieuwe aanmeldingen gekomen. Gelukkig kan er ook
altijd een beroep worden gedaan op één of meerdere reservespelers.
Met de kerstklaverjas ging een ieder met een kerstbrood of andere
kerstversnapering naar huis. Vorig jaar moesten wij berichten dat mevrouw Vera Ouwendijk, onze vaste medewerkster aan de bar ernstig
ziek was. Helaas is zij in 2016 overleden. Maarten Ouwendijk is nu
vaste kantinemedewerker bij de HVZ geworden. Niet alleen op de
klaverjas maar ook bij andere avonden en evenementen verzorgt hij de
drankjes en serveert de hapjes. Trudy van Daal is als commissiehoofd
onmisbaar en zorgt dat alles steeds gezellig en georganiseerd verloopt.

HVZ Controlecommissie

De controles in 2016 zijn in frequentie toegenomen. Wekelijks wordt
er door onze controleurs een ronde langs de waterkant gedaan. De
groepscontroles zijn ook dit jaar op de late avond uitgevoerd. Dit in
samenwerking met een vaste BOA. Het is goed dat leden ons wijzen
op vermeende misstanden. Er kan in de meeste gevallen direct een
controleur ingezet worden die even polshoogte gaat nemen. Onze
controleur Frans Hoogland heeft diverse malen met de boot controles
uitgeoefend op de Zaan en op de Jagersplas. Dit heeft zeker ook een
preventieve werking. De open plaats door het vertrek van Peter Keizer
is inmiddels ingevuld door een nieuwe enthousiaste controleur Martijn Tijms. Het team is nu weer op volle sterkte. Een nieuw aspect is
dat de controleurs nu gaan toezien dat de wedstrijden, die gevist worden ook daadwerkelijk zijn aangevraagd en binnen het kader van het
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werden verzorgd door Arie Kool en Herman Veenstra. De stand werd
verzorgd en bij gehouden door Ron Veenstra. Deze heren hadden diverse wateren uitgekozen waar gevist werd. Dit jaar was het uitzetten
van een parcours zeer moeilijk. De Zuidervaart was heel lang afgesloten, dus konden we daar niet vissen.
Ook hadden we dit jaar veel last van dik riet en harde wind waardoor
we steeds moesten uitwijken naar een andere plek. Na een spannende race is uiteindelijk Kees van de Berg eerste geworden. Nogmaals
van harte gefeliciteerd. De prijsuitreiking vond, onder het genot van
een heerlijk soepje en een drankje, wederom plaats in restaurant Het
Hoekje tegenover de Noordwachter.
aangevraagde aantal valt. Een groep vissers van waar dan ook, die met
meer dan 5 personen vissen met een leefnet of aker, wordt gedefinieerd
als zijnde een wedstrijd.

HVZ Zoet

De witvis afdeling bestaat uit drie onderafdelingen.
Bij de dinsdagavond-competitie is elk HVZ lid welkom om een hengeltje uit te gooien. Deze uitstekend verzorgde wedstrijden worden
door Cor Martens met medewerking van Frans Hagens georganiseerd.
Aan deze avonden deden 24 deelnemers mee. Van jeugd leden tot senioren. De uiteindelijke winnaar is Cor Martens geworden.
De prijsuitreiking heeft in september plaats gehad in ons nieuwe club
huis waar de deelnemers werden getrakteerd. Dan hebben we de 50+
competitie deze Senioren vissen op vrijdagochtend. Deze wedstrijden

Er is iets mis in de Wijde Wormer
Er is de afgelopen periode veel te doen geweest over het wegvissen
van karpers uit het polderwater van de Wijde Wormer. Hans Roodzand, adviseur integraal waterbeheer bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), legt uit wat het hoogheemraadschap
hiermee wil bereiken.
De visstand is voor ons een belangrijke indicator voor de lokale milieuomstandigheden. We zien de samenstelling van de visstand soorten, aantallen en conditie - als een respons op de inrichting, het
gebruik en het beheer en onderhoud van het watersysteem.
In delen van ons beheergebied (Noord-Holland boven het Noordzeekanaal) waar de gehalten aan voedingstoffen laag zijn komt een soort
als de karper nauwelijks voor. Het water is er helder en er zijn veel
water- en oeverplanten. Daarentegen heb je in de veenweidegebieden als Waterland-Oost of de Eilandspolder veel karpers, die daar in
het ondiepe watersysteem hun voedsel zoeken. De watersystemen
in het veenweidegebied behoren tot de zogenaamde Natura2000gebieden en daar gaat het natuurbelang voor. De bemesting van de
weilanden is gereguleerd ten behoeve van de weidevogels en dus is
ook de uitspoeling van voedingsstoffen naar het water minder. Een
neveneffect is dat er daardoor ook minder ‘vissenvoer’ als insecten,
slakjes en wormen aanwezig is. In de veengebieden is weliswaar veel
wateroppervlak, maar de diepte van de watergangen is zeer beperkt.
Dat merk je goed als je met je bootje het gebied in trekt. De hoogste
dichtheden aan karpers zijn te vinden in de droogmakerijen. Uit monitoring weten we dat de meeste karpers voorkomen in de Wijde Wormer. Onder andere uit de visstandopname uit 2008 aldaar kwam naar
voren dat er per hectare water meer dan 1.000 kilo karper rondzwemt.
Van een evenwichtige situatie is daar geen sprake.

Wintercompetitie

De wintercompetitie word gevist op de zaterdagmorgen. Deze wedstrijden werden verzorgd door Martijn Tijms en de baan is uitgezet
door Ruud Zwart. Dit jaar waren de weersomstandigheden ons niet
zo gunstig gezind als vorig jaar. We hebben een periode met vorst
gehad, wat gelijk invloed had op de vangsten. Ook op de wedstrijddagen zelf veel wind en regen gehad, maar dat hoort nu eenmaal bij
dit seizoen. Desondanks was de opkomst met 15 deelnemers redelijk
te noemen. De eerste en tweede plaats zijn gewonnen door Willem
Westra en Kees van de Berg. De derde plaats is tot en met de laatste
wedstrijd om gestreden, uiteindelijk ging Ruud Swart er met de 3e
plek vandoor. De prijsuitreiking heeft op zaterdag 10 december plaatsgevonden in Het Zaanse Hoekje in Zaandam. Na een stevige kop
snert, met roggebrood en spek, zijn de prijzen en stollen uitgereikt en
is iedereen huiswaarts gegaan.
De visstand zegt veel over het functioneren van het watersysteem.
Kortgezegd: hoe meer soorten, hoe beter. Als meer dan 80% van de
vissen in een watersysteem karpers zijn, en dan ook nog in deze hoeveelheden, dan is er iets mis. Als waterkwaliteitsbeheerder streven we
ernaar die visstand meer in evenwicht te brengen. Daarom hebben
we vier jaar geleden contact gezocht met de sport- en beroepsvissers
in de Zaanstreek. Zij kregen beiden het visrecht in de Wijde Wormer,
op voorwaarde dat zij in de periode 2013-2019 jaarlijks per hectare 100
kilo karper onttrekken. Dat betekent maximaal 6.500 kilo per jaar. Zo
willen we de karperstand binnen enkele jaren tot minder dan de helft
reduceren. In plaats van veel kleine karpertjes zwemt er straks een
beperkt aantal grotere karpers rond. In 2017 vindt er in het najaar een
bestandsopname plaats. Op basis hiervan wordt bepaald of de gemaakte afspraken worden gecontinueerd of worden herzien.
Een andere afspraak is dat er glasaaltjes in de polder worden uitgezet en dat is ook gebeurd. Hierdoor blijft deze bedreigde diersoort
behouden voor Noord-Holland. Met de beroepsvissers is afgesproken dat zij tot 2030 geen aal zullen vangen. De Wijde Wormer wordt
eventueel ook opgenomen in het project ‘Paling over de Dijk’, waarbij schieralen in de migratieperiode voor het gemaal weggevangen
worden en over de dijk worden gezet. Zo worden ze niet vermalen
en kunnen ze zich via het water van de Schermerboezem naar Den
Helder verplaatsen om hun reis naar de paaigebieden te vervolgen.
Voor de vissers komen er dus grotere karpers beschikbaar en krijgen alen de ruimte om op te groeien. Voor ons als waterbeheerder
geldt dat de afname van de dominantie van die vele kleine karpers
een positief effect heeft op de kwaliteit van het watersysteem. Het
gemeenschappelijk belang is groter dan het individuele voordeel van
de afzonderlijke partners. Ik vind dat een mooi initiatief in de polders
In Noord-Holland. Samen kun je zoveel meer!

Hans Roodzand
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financieel verslag 2016
Het was moeilijk een juiste voorspelling te doen toen de begroting voor het jaar 2016 werd opgesteld. Onvoorzien waren
de kosten die de nieuwbouw met zich mee zouden brengen
en we hadden ook een 75 jarig jubileum te vieren. Het ledenaantal is wederom iets gedaald zoals te lezen is in het jaarverslag elders in dit blad.
Het is jammer dat naast de 500 nieuwe leden er ook een gelijk aantal moest worden uitgeschreven omdat deze niet aan de contributieverplichting hebben voldaan. Dit ondanks de herinneringen en
aanmaning. Het negatieve resultaat van € 19.872 is lager uitgevallen
dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door een ruime subsidie van
Sportvisserij Nederland t.b.v. € 6.130 ten behoeve van ons nieuwe
clubgebouw.
De extra kosten van de nieuwbouw en inventaris, evenals de ontvangen subsidie, zijn direct opgenomen in de balans. In overleg met de
financiële commissie is de nieuwbouwwaarde van het clubhuis niet
in de balans opgewaardeerd. Dit om een jaarlijkse forse afschrijving te
voorkomen. Van SMWN ontvingen wij in dank € 500 subsidie voor
promotiekosten t.b.v. de Hengelsportbeurs.
Zoals elk jaar bedanken wij alle vrijwilligers die zich voor de HVZ
hebben ingezet. Hierdoor zijn onze kosten zo laag mogelijk gebleven.

Toelichting op de Balans van 31-12-2016
Activa

Gebouwen € 4.759
Dit is het saldo van de meerkosten die voor rekening van de HVZ
kwamen min de ontvangen subsidie. Er zal in de toekomst niet verder
op de gebouwen worden afgeschreven.

Inventaris: € 2.035
Ook hierin zijn de kosten van nieuw meubilair opgenomen min
een deel van de ontvangen subsidie. Nieuwe kasten zijn aangeschaft,
een vergadertafel, bureaustoel en telefooninstallatie. Een jaarlijkse afschrijving blijft hier van kracht.

Debiteuren

€ 1.430
Een bedrag van €360 betreft openstaande rekeningen voor advertenties in het HVZ blad en een van € 1.070 voor verkochte vispassen.
Depot TNT post: € 1.095
Betreft vast voorschot voor portokosten.

visserij Nederland voor verstrekte vispassen in 2016 aan nieuwe leden.

Contributies voor 2017

€ 113.368. Een bedrag van € 113.368 is al binnengekomen aan contributies voor 2017. Daar het gelden zijn voor het jaar 2017 zijn ze in
de eindbalans 2016 opgenomen als schuld aan het volgende boekjaar.
Resultaat: negatief € 19.872
Een hoger negatief resultaat was voorzien door het 75 jarig jubileum
en de extra kosten m.b.t. de nieuwbouw. Dit was in de begroting al
benoemd als last m.b.t. de algemene reserve. De algemene reserve is
conform aangepast.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2016
Ontvangsten

Contributie-inkomsten: € 143.260. Is lager door een dalend aantal
leden.

Aanmaningen

€ 1.574. Een totaalbedrag van € 1.574
Dit betekent dat er 525 betalingen na een herinnering zijn voldaan.

Inschrijfgelden

€ 2.752. Met een inschrijfgeld van € 10 senioren en € 4 voor jeugdleden toont dit bedrag aan dat er veel nieuwe leden zich (weer) hebben
aangemeld.

Diverse vergunningen

€ 2.728. Hierin zijn de vergunningen voor nachtvissen en 3e hengel
opgenomen. Het aantal vergunningen voor Esox water is in 2016 wederom licht gedaald.

Rentebaten

€ 369. Door de dalende rente is een lagere rente ontvangen op de
vermogens/spaarrekeningen.

Sportvisserij Midwest Nederland

Visrechten € 6.625. In 2016 zijn de compensatie visrechten verrekend.
Hierin opgenomen een oudere rekening van € 61 over het jaar 2015.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2016
Uitgaven
Afdracht Landelijk en Federatief

Te ontvangen rente

€ 91.122. Enigszins lager dan begroot door een lagere ledenaanwas.

Liquide middelen

€ 18.935. Hierin zijn opgenomen de kosten voor verzending van het
jubileumnummer te weten € 4.600.

€ 335. Een bedrag van € 335 aan rente is nog te ontvangen over 2016.
€ 196.707. Kas, Bank, Giro en Deposito totaal € 196.707 Deze gelden
zijn inclusief een groot deel van de al ontvangen contributies voor
2017 (€ 113.368).

Passiva

Fonds onderhoud viswater: € 40.795
Het bedrag is in 2016 ongewijzigd gebleven.

Te betalen kosten 2016

€ 1.518. Wij verwachten nog € 1.518 te moeten afrekenen met Sportkijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/netjevol

Portokosten

Groot onderhoud gebouwen/inventaris

€1.140. Dit betreft de nieuwe alarminstallatie en overige kleine attributen die in verband met de verhuizing zijn aangeschaft.

Bestuurskosten

€ 2.455. In 2016 hebben wij gepast afscheid genomen van onze oud
voorzitter Thijs ten Wolde. Ook diverse bijeenkomsten en visdag bestuur vallen onder deze post.
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Vergaderkosten

€ 2.138. Wij hadden hoge opkomsten in de diverse vergaderingen/bijeenkomsten met bekende sprekers. Ook het AB heeft op de dag van
het 75 jaar bestaan in een andere omgeving vergaderd.

Overige posten

Uitgaven
HVZ nieuws

€ 17.000. De redactie en opmaak hebben zich wederom bereid getoond geen prijsverhoging door te voeren.

Portokosten

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. De workshops zijn door
de tijdelijke behuizing wat opgeschoven. De financiële commissie
heeft de boeken en de aanwezige middelen op 25 januari 2017 ten kantore van de HVZ gecontroleerd, zal op de ledenvergadering verslag
doen en deze verzoeken het bestuur over het boekjaar 2016 decharge
te verlenen.

Begroting 2017
Ontvangsten

€ 18.000. Er is een aankondiging geweest van PostNL over de verhoging van de verzendkosten. Er wordt naar wegen gezocht om de
verzending goedkoper te laten plaatsvinden of door minder per post
te gaan versturen.

Commissies

€ 11.700. De commissies zullen in het jaar 2017 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.

Bankkosten

Contributies

€ 157.000. De contributie verhoging van €3 per 2017 verklaart de
stijging van deze inkomsten, afhankelijk van het aantal leden. Het
bedrag van de contributies valt of staat met het aantal leden dat door
het uitblijven van de contributiebijdrage moet worden uitgeschreven.

€ 1.200. Voor verwerken van acceptgiro’s worden door de bank steeds
hogere kosten in rekening gebracht. Voor de acceptgiro zal een extra
toeslag in rekening moeten worden gebracht, waardoor het verschil
met automatische incasso en acceptgiro per 2018 €5 bedraagt.
Henk op den Akker
De Penningmeester

Diverse vergunningen

€ 2.200. Het aantal uit te geven nachtvergunningen zal ongewijzigd
blijven. De belangstelling voor de Esox vergunning is minder dan
voorheen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met Esox over vergoeding over het werkelijk uitgegeven aantal.
Balans per 31 december 2016
Activa

Passiva

Gebouwen
visrechten
Markervaart
Nauernaschevaart
Inventaris
Debiteuren
Algemeen
Depot TNT post

€

4.759

€
€
€
€
€

1
1
2.035
1.430
1.095

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

€
€
€
€
€

335
1.057
33.930
138.427
23.293

subtotaal

€

206.363

Jeugdafdeling
Wedstrijdcommissie zoet
Seniorencommissie
Baarscommissie
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

€
€
€

3.506
100
818

€
€

2.427
7.546

Totaal

€

220.760

14

nieuws april - mei 2017

Algemene Reserve
Saldo 31-12-2015
Resultaat 2016
Saldo 31-12-2016
Fonds onderhoud viswater

€
€
€
€

70.554
-19.872
50.682
40.795

Te betalen kosten 2016

€

1.518

Ontvangen contributies voor 2017

€

113.368

€

206.363

€
€
€

3.506
100
818

€
€

2.427
7.546

€

220.760

Jeugdafdeling
Wedstrijd zoet
Senioren Comm
Baarscomm
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

Verlies en Winst rekening 2016 en begroting 2017

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

kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/netjevol

2015

2016

begroting
2016

begroting
2017

144.610
1.979
2.871
2.032
4.831
584
200

143.260
1.574
2.752
2.728
4.704
369
170

145.000
1.800
2.500
2.500
4.950
600
150

157.000
1.700
2.500
2.200
4.600
300
300
4.000

6.695

6.625

7.000

6.500

163.802

162.182

164.500

179.100

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

91.122
6.564
568
22.310
1.347
18.935
8.006
1.059
877
2.219
872
1.140
450
971
1.143
1.405
988
748
2.455
2.138
990
540
1.400
400
2.190
400
500
800
250
7.862
48
1.207

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

91.000
10.000
600
17.000
1.500
18.000
8.500
1.100
1.000
1.700
900
1.000
700
1.000
1.600
2.000
1.000
1.000
2.200
1.500
1.000
800
1.400
400
2.000
400
500
800
100
5.000
300
1.200

237

150

300

200

-6.683

-19.872

-28.500

1.700

163.802

162.182

164.500

179.100
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Witte Vlinderweg 36A
1521 PS Wormerveer
tel: 075-6161424
www.koo-boten.nl

koo-boten

VOOR AL UW

De houten schouw uit de Zaanstreek

HENGELSPORT
ARTIKELEN
VOOR ZOET- EN
ZOUTWATER

Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706

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
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