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Hengelsportbeurs weer zeer geslaagd!
29 mei Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag
HVZ 2017
Vanaf pagina 10

voorwoord
Op het moment dat ik dit voorwoord
schrijf, hebben we net een wel zeer geslaagde hengelsportbeurs gehad.
Bezocht door vele leden en overige belangstellenden.
De winkeliers en standhouders waren enthousiast. En niet te vergeten de commissieleden, die zich niet alleen tijdens de beurs belangeloos inzetten, maar vooraf al de nodige
tijd hadden geïnvesteerd.
Met een geweldig resultaat tot gevolg, waar
we met z’n allen weer trots op kunnen zijn.
De HVZ is hierdoor weer op een positieve
wijze voor het voetlicht gebracht. Zie verder
het verslag en de foto’s elders in dit blad. Iedereen van harte bedankt!

Winter

In eerste instantie leken we vanuit een zachte
winter zo het voorjaar in te gaan, maar opeens kwam er toch nog een stevige vorstperiode, gelukkig zonder sneeuw, dus ook geen
vissterfte.

Kantoor

Met ingang van dit jaar zijn wij met onze
ledenadministratie volledig overgegaan naar
Sportvisserij Nederland. Onze penningmeester is zeer content over het proces hoe dit tot
stand is gekomen. Het komt de continuïteit
van ons als vereniging ten goede en heeft
geleid tot een andere personele invulling en
bezetting op ons kantoor.
Per 1 februari is Bas van Vuure, na veertien
jaar als administrateur gewerkt te hebben,
gestopt. Het bestuur bedankt Bas en zijn
vrouw Wil voor hun inzet in deze periode.
Het kantoor is nu op dinsdag- en woensdagmiddag geopend.

Gemeenteraadsverkiezingen

In het vorige nummer schreef ik over onze
benadering van de politieke partijen aangaande de gemeenteraadsverkiezingen. Misschien waren we wat te laat men onze brief,

vindt men het niet belangrijk genoeg, of realiseert men niet dat we zeker qua aantal leden
een belangrijk stem kunnen hebben. Opvallend was dat slechts één partij de moeite nam
om met ons contact op te nemen.
Met raadsleden van de PvdA hebben we als
bestuur een zeer plezierig gesprek gehad en
gaf men ons wat waardevolle tips.
De belangrijkste tip was dat we ons als HVZ
meer moeten profileren! Dus daar gaan we
aan werken.

Ledenonderzoek

Inmiddels staat ons ledenonderzoek op de
website en vragen we onze leden om de enquête in te vullen. Via een link kan dat tot
1 mei. Onder de inzenders worden diverse
prijzen verloot.
Hoewel onze leden zich via de website al tot
het bestuur richten, hopen we aan de hand
van de resultaten de leden beter te bereiken
en inzicht te krijgen wat men van de HVZ
verwacht.

Workshops

Als voorschot hierop hebben wij als bestuur
gemeend om meer workshops voor onze
leden te organiseren. De Karpercommissie
trapte op 15 maart jl. af en de leden van de
Vliegviscommisie, de Zoutafdeling, de Zoetwedstrijdcommissie en de Baarscommissie
zijn met de voorbereidingen bezig.
De leden van de Jeugdcommissie kijken of
het format van een jeugdcursus over meerdere avonden, met een andere invulling succesvoller kan zijn.

van de penningmeester
In het vorige nummer was te lezen dat
wij over 2017 een mooi resultaat hadden
van €17.295. Ook voor 2018 zetten wij
ons in om met een positief resultaat te
kunnen eindigen.
De transitie van de vispassenadministratie en
distributie naar Sportvisserij Nederland is tot
tevredenheid verlopen.
(zie vervolg op p.3)
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agenda
HVZ algemeen

29 mei Algemene Ledenvergadering

Jeugd

9 mei eerste woensdagavond competitie
26 mei en 14 juli koppelwedstrijden.
Zie voor het volledige overzicht p. 5
30 juni jeugdclinic Amsterdam

Karpercommissie

2o t/m 22 april nachtviswedstrijd koppels

Klaverjassen

30 maart, 13 april
Zie voor alle data en activiteiten hvznet.nl

Wilde die stokvis
geld opnemen,
bleek ie zijn
vincode vergeten ...!

vervolg van de penningmeester
Onze trouwe administrateur Bas van Vuure heeft inmiddels na 14 jaar
werkzame jaren de HVZ verlaten. De dinsdag en woensdagmiddagen
worden nu door vrijwilligers ingevuld. Op deze middagen kan men
nog terecht voor informatie, de nachtvergunning kopen en natuurlijk
inschrijven voor een lidmaatschap. De inloopmiddag elke 1e maandag
van de maand kan ook worden gecombineerd met een aanschaf van
nacht/3e hengel vergunning.
Henk op den Akker

Algemene Ledenvergadering
Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering
te houden op dinsdag 29 mei 2018 in het clubgebouw van Wielerclub ZWC-DTS, sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72/b, 1456 NH
Wijdewormer. Aanvang 20.00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Opening
Verslag van de najaarsbijeenkomst d.d. 31 oktober 2017
(reeds in HVZ ieuws 1 van 2018 gepubliceerd)
Ingekomen stukken
Mededelingen bestuur
Jaarverslag 2017
Financieel verslag 2017, met het verslag van de financiële
commissie
Begroting 2018
Bestuurswijzigingen
Het bestuur stelt voor om Arno Zuijdam als lid van het
Algemeen Bestuur te benoemen, waarin hij de in 2017 op
gerichte karpercommissie vertegenwoordigt.
Volgens rooster treedt penningmeester Henk op den
Akker af en is herkiesbaar.
Rondvraag en sluiting

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

van de controlecommissie
Groepscontrole
14 januari was nog weer zo’n koude dag. De groepscontrole
was gepland met de BOA van SMWN. Wij verwachtten geen
vissers aan de waterkant. Toch troffen we tijdens onze ronde
ondanks de ijzige wind 25 vissers aan de waterkant.
Gelukkig allemaal met de
vispas 2018 op zak. Sportvisserij Midwest Nederland
heeft inmiddels met de politie van Purmerend/Waterland afgesproken nauwer
samen te werken. Ook in
het gebied Zaanstreek zal
streng gecontroleerd worden op illegale fuiken en andere vormen van
stroperij. Ook de verenigingen en haar leden zijn gevraagd meldingen
te doen als er iets niet in orde is. Wel graag met plaats, tijd en het liefst
met foto’s.
Henk op den Akker

van de redactie
Passen en meten

Het was weer passen en meten deze keer. Maar beschouw dat
maar als een goed teken.
Het betekent namelijk dat alles bruist van de energie bij de
HVZ en we weer zoveel te melden hebben dat dit blad uit z’n
voegen barst.
16 pagina’s maar liefst, met vanaf pagina 10 het complete jaarverslag
2017.
En natuurlijk hebben we een uitgebreid verslag van de Hengelsportbeurs. Na deze succesvolle dag is iedereen volgens mij weer helemaal
klaar om aan de slag te gaan.
Het weer begint zachter te worden en de dagen langer dus ik zou zeggen... veel plezier aan de waterkant!
Annegreet van der Ros

Dagelijks bestuur

Commissies

Adres

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

K. Mandjes, vliegviscommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
M. Tijms, wedstrijden zoet
R. den Uil, wedstrijden zout
H. op den Akker, controlecommissie-interim
J. de Bouter, jeugdafdeling
A. Zuijdam, karpercommissie
P. Rol, visserijbelangen

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

Rekeningnummer
IBAN: NL45 INGB 0000407968
IBAN: NL13ABNA 0844522775

Openingstijden kantoor:
dinsdag en woensdag van 13.30 - 17.00 uur

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/hvznet
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‘De makelaar die
méér in huis heeft’

Helmerhorst
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The standard is pro

Dealer van :

R

Woningmakelaardij
Bedrijfsmakelaardij
Taxateurs o.z.
Woningmarktconsultancy
Vastgoedmanagement
Verzekeringen
Hypotheken
Financial Planning

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

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

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

The standard is pro

The standard is pro
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U zit zeker bij HVMS

R

T. 075 6510610

R

www.hvms.nl
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Hengelsport
The standard is pro

E. makelaardij@hvms.nl

R

Karpervissen
Roofvissen
Witvissen
Zeevissen

Maden/Casters/Wormen
Let op!
op! jeugdleden
jeugdleden van
van de
de HVZ!
HVZ!
Let
Op vertoon van je jeugdpas kun je
GRATIS een zakje maden ophalen.

ruim 5000 m2 outdoor experience
4

7 dagen per week open | gratis parkeren | Stormhoek 24 | Zaandam

commissie zout
Siem Rem kampioen 2017

Zeevisavond 23 februari 2018
23 februari werd de jaarlijkse zeevisavond van de ‘zeebonken’
gehouden in het nieuwe clubgebouw. Er was een redelijke opkomst. Helaas waren er een aantal zieken. Na een kop koffie
met wat lekkers werd de avond geopend door Ruben.
Begonnen werd met de presentatie van het nieuwe wedstrijdschema,
waarbij een wijziging werd gemeld. De bootwedstrijd vanuit Scheveningen van 6 mei is verplaatst naar 13 mei.
Vanuit de commissie kwam het voorstel voor een workshop werpen
in samenwerking met DSF in Amsterdam. Ook werd geopperd weer
eens een visdag op het wad te organiseren. Datum volgt, graag inschrijven bij Nico of Ruben.

Trui

Dit jaar had het (corrupte) bestuur een aardige verrassing in petto.
Een mooie trui met logo van de HVZ zeevissers. Deze trui werd mede
mogelijk gemaakt door Lagerweij Hengelsport in Westzaan.
Toen volgde de prijsuitreiking.
Er werd begonnen met de prijs
voor de grootste vis van seizoen
2017. Dit was een bot van 43 cm
gevangen door Johan Hogenboom.
Hij ontving een mooie trofee.

Geëindigd op plaats 5; Ruben den
Uil met 46 punten. Nummer 4 is
geworden Den Uil senior, met 33
punten.
Nummer 3: Frank Goudriaan, stabiele factor in de top 3, met 20
punten.
Als tweede is geëindigd: Wim Heijnen met 16 punten.

Kampioen 2017 is geworden Siem Rem met maar 14 punten.
Siem, van harte gefeliciteerd!
Na de prijsuitreiking
was het tijd om de
dorstige kelen te smeren en de innerlijke
mens te verzorgen.
Na de pauze was er
een heel leuk verhaal
van Hanne Tersmette,
boswachter bij
natuurmonumenten. Zij nam ons mee naar buiten in de Zaanstreek.
Het blijkt dat er veel meer te doen is dan alleen vissen!

Achterbergprijs

Na het verhaal van Hanne werd het alweer tijd voor de zeer goed
gevulde tombola. Er werd begonnen met de verloting van de Achterbergprijs, geschonken door de vrouw van Anton Achterberg, Wil Achterberg. Erwin Ruitenburg was de gelukkige winnaar van deze mooie
prijs. Verder bestond de prijzentafel uit diverse hengelsportmaterialen
(deels geschonken door Lagerweij Hengelsport). 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 Andrea 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.
Frank Goudriaan

Wedstrijdagenda HVZ jeugd
(t/m 23 jaar)
Woensdagavond
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9 mei Zuidervaart in Zaandam
16 mei De Gouw in Zaandam
23 mei De Delft (Scouting) in Assendelft, Koppelwedstrijd
jeugd/jeugd
30 mei Westerwatering (OBS De Rietvink) in Zaandam
6 juni Nauernaschevaart(Oude Ossestal) in Nauerna
13 juni Simon Gammerkade in Zaandijk
20 juni Overtoom ( bij Wereldkeuken) in Westzaan
27 juni Noordsterpark/de Watering in Wormerveer
4 juli Westerwatering (OBS De Rietvink) in Zaandam,
Koppelwedstrijd jeugd/jeugd
11 juli Zuidervaart in Zaandam

Koppelwedstrijden (ouder/kind)
Zaterdag
26 mei Zuidervaart in Zaandam
14 juli Zuidervaart in Zaandam
De loting vindt plaats om 8.00 uur en er wordt gevist van 9.00 uur tot
13.00 uur.
De prijsuitreiking is aansluitend om ca. 14.00 uur.
Voor meer informatie bel Brand Koopman, tel. 06 – 24 89 73 46 of mail:
hvzjeugd@hotmail.com

De loting vindt plaats om 18.00 uur en er wordt gevist tot 21.00/21.30
uur.

kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet
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HVZ Hengelsportbeurs gezellig als altijd
Het was tussen Egbert Jonker en mij even een discussie of de
HVZ nu voor de 37ste of 38ste keer een open dag/hengelsportbeurs organiseerde. We zijn er nog niet uit maar in ieder geval
al heel wat jaar.

jaar terug. De karper commissie was aanwezig om hun activiteiten te
promoten zoals een karperwedstrijd in de Jagersplas en een workshop
karper vissen met de vaste hengel en elastiek (zie p. 8).

Dit jaar was de HVZ beurs voor de derde keer in de nieuwe sporthal
Zaanstad Zuid aan de Weer in Zaandam. Een prachtige hal.
Belangstelling van winkeliers was er voldoende en alle 48 kramen wa-

De beurs zelf was zoals gewoonlijk weer erg gezellig met prachtige
aanbiedingen van alle winkeliers. Stuntprijzen bijna. Wij denken dan
ook dat alle HVZ leden/bezoekers hun uitrusting voor het komend
seizoen weer hebben kunnen aanvullen met de vele aanbiedingen voor
een euro.
Er werd dan ook flink gezocht in de verzamelbakken. Ook op het gebied van voer een aas waren er mooie aanbiedingen en ook de vlieg- en
zeevissers werden niet vergeten.

ren weer gevuld. Dit had nog wel wat voeten in de aarde omdat op
de avond voor de beurs wegens griep er nog twee afmeldingen waren.
Maar met de bestaande bezetting is het gelukt.
Geen beurs is precies hetzelfde want er waren ook wat nieuwe deelnemers zoals Top Secret Baits, zelfbouwer Wim Silleman, Hot Spots en
France, Water recreatie Zaanstad, Leen Verschoor zelfbouw Jerkbaits
en streamers maar natuurlijk ook de nieuwe HVZ karper commissie. De meesten waren enthousiast over de beurs en komen volgend
6
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Prachtige aanbiedingen

Weerzien

De HVZ beurs is vaak een weerzien met andere vissers en het is leuk
elkaar weer eens te zien. Vaak vissers die je vanuit je jeugd al kent of
waarmee je afgelopen zomer hebt gevist. Het terras in de hal zat dan
ook lekker vol met koffiedrinkende en kletsende hengelsporters.

Helaas was het wel wat minder druk dan vorig jaar maar daarom niet
minder gezellig. Een aantal externe factoren werkte niet mee aan een
hoger beursbezoek. Ten eerste was het een schitterende voorjaarsdag.
Daarnaast de laatste kans om nog te schaatsen en zoveel zon dat de
terrassen aan de kust vol zaten.
Verder werd er in Broek op Langedijk een zeer laat bedachte en aangekondigde tweede Hengelsportbeurs gehouden. Jammer, want daar
heeft niemand voordeel van.

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

Hengelsportbeurs 2019

In ieder geval streven we ernaar de HVZ hengelsportbeurs 2019 weer
te houden op de laatste zondag van de voorjaarsvakantie. Als de hal
vrij is zal dit op 24 februari zijn.
Zoals jullie merken, denken wij alweer aan de volgende beurs want na
zoveel leuke reacties kijken we er weer naar uit.
Sportvissers die dit evenement hebben gemist krijgen volgend jaar dus
ook weer een kans om eens een kijkje te nemen bij onze ruilbeurs (landelijk bekend), de aanbiedingen van de winkeliers en de activiteiten
van de HVZ als vereniging. Een vereniging met geweldige vrijwilligers
die dit allemaal gratis organiseren voor jou als HVZ lid.
Frans Hagens,
HVZ beurscoördinator
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karpercommissie
Commissie karpervissen voor het eerst op HVZ beurs
Tijdens de HVZ beursdag op 4 maart stond de commissie karpervissen voor het eerst met een stand tussen het publiek.
De commissie had behalve hebbedingetjes en HVZ kanaaldobbers,
ook educatieve maatregelen genomen. Zo stond er links en rechts
op de stand een hoge heldere glazen vaas half vol met schoon water.
Daarin stonden (speciaal op bestelling gemaakte) HVZ kanaaldobbers loodrecht aan een veel gebruikte loodmethode voor de penvisserij.
In de ene vaas was dit de ‘staande haak’ en in de andere de ‘liggende
haak’ methode. Bij elke methode was op papier duidelijke uitleg gegeven hoe deze methode in het voordeel van de karpervisser werkt, hoe
je het maakt, voor welk watertype het bedoeld is en waar je bij het
gebruik op moet letten.

Elektronische piepers

Op het midden van de stand stond een statische karpervisserij opstelling. En natuurlijk konden mensen het niet laten af en toe aan
het lijntje te trekken zodat de elektronische piepers gingen krijsen en
eigenaar Bas Witte verschrikt omkeek waarom zijn beetverklikkers te
horen waren. Voor deze opstelling kon men zien hoe een popup boilie
zich in het water gedraagt.
Voor de stand lieten twee commissieleden zien wat een hengel met
elastiek voor de karpervisserij kan betekenen, hoe deze gemaakt is en
hoe het elastiek er 10 meter of meer uit komt ondanks de relatief
korte hengellengte.
Diverse bezoekers waren hier verbaasd over en dat werd niet minder
toen erbij verteld werd dat op deze wijze karpers van een halve meter
en langer worden gevangen.

Naast veel advies en informatie hebben de commissieleden ook gezellige gesprekken met collega karpervissers gevoerd en oude bekenden
ontmoet aan de stand. Alles bij elkaar kijken wij als commissie
karpervissen terug op een geslaagde eerste beursdag als standhouder.
Arno Zuijdam

HVZ karper kanaaldobbers

Kenmerkend op de stand was dat bijna alles gratis was. De op bestelling gemaakte uiterst stabiele HVZ karper kanaaldobbers waren niet
in trek, al kostten ze maar 2 euro per stuk, Maar na enige aanmoediging wel de gratis deelname aan onze prijsvraag voor een zak goede
Pioneer boilies. Men moest dan wel even het exacte gewicht van een
gevangen karper raden bij het zien van de foto maar dat bleek niet
mee te vallen. Er kwamen aardig wat antwoorden binnen maar daar
zat het goede niet bij. Uiteindelijk wist een jongetje van 10 jaar het
van iedere andere deelnemer jong of oud te winnen, omdat hij er
minder dan 400 gram naast zat.

30 juni vet coole jeugdclinic
Noteer vast in je agenda! Deze zomer is er een geweldige Vet Coole
Jeugdclinic op 30 juni in Amsterdam, aan de Amstel.
In samenwerking met Hengelsport vereniging Amsterdam en Hengelsport Weesp en HVZ.

lijntjes. Verder komen er een streetfish team en een paar visgidsen met
hun visboot voor de uitleg van dropshotten vanuit boot en trollen.
Je gaat deze dag alles zelf beleven dus dit mag je zeker niet missen.
Zorg dat je er snel bij bent, want vol is vol!
Het HVZ bestuur

Hier krijg je uitleg over witvissen met de vaste stok en met de feederhengel. Ook leer je meer over karpervissen en het maken van onder-

8
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Vismaat gezocht!
Vanuit onze leden komt er een enkele maal het verzoek of wij iemand weten die met een wat minder mobiel HVZ clublid wil gaan
vissen. Een echte vismaat dus. Aan dit verzoek willen wij graag gehoor geven en daarom starten wij deze nieuwe rubriek: Vismaat
gezocht!

HVZ
ledenonderzoek
Het HVZ bestuur hecht veel waarde aan jouw
mening als lid van onze vereniging.
Daarom zouden we je willen vragen de online
enquête in te vullen.
Hiermee maak je kans op een van onderstaande prijzen!
- Een dag vissen met visgids Marc Krull
- Waardebonnen voor hengelsportartikelen
Ga naar onze website www.hvznet.nl en vul uiterlijk 1 mei via de link het vragenformulier in.
Alvast hartelijk dank!

Want stel je eens voor dat je gewoon je leven leeft en in de weekenden lekker gaat vissen en opeens gebeurt er iets waardoor je ernstig wordt beperkt.
En door die beperking kun je ook niet meer vissen terwijl je dat misschien
nog heel graag zou willen.
Maar hoe krijg je de spullen aan de waterkant zodat je lekker kunt gaan zitten vissen om een paar brasems, snoeken of karpers te vangen? Liefst ook
nog gezellig met een vismaat waarmee je de verhalen en de dag kunt delen.
Die het geen probleem vindt om even op te staan als je zelf de vis niet kunt
scheppen of je voor en na het vissen even helpt spullen uit en in de auto te
zetten. Kleine moeite toch maar goud waard voor op dat moment.
Het is het verschil tussen af en toe of helemaal niet meer vissen.
Gun je een vismaat met een handicap ook een fijne dag? Geef ons bij de
HVZ dan even een seintje per telefoon 075-6310183 of e-mail:
info@hvznet.nl
Zowel de beperkt gehandicapte visser als de HVZ zijn je heel dankbaar!

Gezocht
Minder valide visser wonende aan de Esdoornlaan in Zaandam zoekt
vismaat die met hem af en toe aan de Zaan wil gaan vissen en hem hierbij wat wil helpen.
Opgeven kan bij het HVZ kantoor, Henk op den Akker.

Het HVZ bestuur

wij verwelkomen de navolgende nieuwe leden
naam		
woonplaats
D. Mol 		
J.A. ten Napel
H. Nijhuis		
N.F. Noyelle
D. Pereira Santos
M.P. Poth		
P.J. van der Putten
E.S. Rashid		
R. van Remmerden
M. Renting
P. Rol		
M. Ruck		
G.W.H. van Santen
D. Schellevis
B. Schoemaker
D. Schoemaker
Q. Schoemaker
W. Schraal		
M. Smit		
C.S. Späth		

OOSTZAAN
ZAANDAM
ZAANDAM
MENEN
KOOG AAN DE ZAAN
FRIEDRICHSHAFEN
WORMERVEER
ZAANDAM
AMSTERDAM
KOOG AAN DE ZAAN
ASSENDELFT
WESTZAAN
ZAANDAM
ASSENDELFT
KOOG AAN DE ZAAN
KOOG AAN DE ZAAN
KOOG AAN DE ZAAN
WORMERVEER
ZAANDAM
FRIEDRICHSHAFEN

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

D.L.H.P. Starrenburg
J. Storm		
M. Sulova		
P. Tanasale		
S. Telman		
M. Thoolen
J. Tuin		
E.A. Verdikt
J. Vreeken		
R. de Vries		
L.W. Wasniowski
B. van Wijk		
O. Wit		
W.L. Wu		
M. Wurster		
H. Zaal		
J. van Zanen
W. van de Zee
M.Z. Zwisler

KROMMENIE
PURMEREND
ZAANDAM
ZAANDAM
KOOG AAN DE ZAAN
ZAANDIJK
ZAANDIJK
ASSENDELFT
ASSENDELFT
ASSENDELFT
ZAANDAM
AMSTELVEEN
ZAANDAM
ZAANDAM
ZAANDAM
ZAANDAM
WORMERVEER
PURMEREND
TETTNANG
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Jaarverslag 2017

Ledenaantal

Beste HVZetter, voor u ligt het jaarverslag 2017 met daarin een
schrijven van alle commissievoorzitters. De commissies hebben weer veel werk verzet in de jaarlijkse programma’s en dat
zijn toch altijd leuke activiteiten waar iedereen aan kan meedoen.

2017

2016

2015

2014

2013

Senioren
65+leden
Partnerleden
Junioren
Jeugdleden

3826
157
82
182
310

3870
164
81
196
432

3956
192
100
172
480

3958
206
106
172
539

3900
219
108
158
506

Het bestuur wil daarom ook alle vrijwilligers bedanken voor de tomeloze inzet die gelukkig elk jaar weer onverwijld aanwezig is. Toch blijft
het aantrekken van nieuwe gezichten, naast de huidige bezetting, een
punt van aandacht en is een zorg voor het bestuur.
In 2017 is er dan ook een karpercommissie opgezet wat natuurlijk een
must is voor een gebied met zulk mooi water. Ook zijn wij het een
beetje aan onze historie verplicht met een illuster voorbeeld als Jan B.
de Winter. Eind november heeft er een spiegelkarperuitzet plaatsgevonden op de Zaan als onderdeel van een vijfjarig project om meer
spiegelkarpers in de boezem (o.a. Noord Hollandskanaal en de Zaan)
te krijgen.
Het clubgebouw bevalt prima en wordt veelvuldig gebruikt voor vergaderingen, ledenadministratie/vragen en inloopmiddagen. De laatste
zijn elke eerste maandag van de maand en vrij toegankelijk voor iedereen. De opkomst is stabiel maar we hebben nog stoelen over.
Uiteraard is er ook vergaderd. Dit is noodzakelijk zeker met het oog

Totaal

4557

4743

4879

4981

4891

Ledenaantal

Ondanks alle inspanningen is het ledenaantal in 2017 weer wat gedaald. Met name het aantal jeugdleden is met 28 procent daling een
cijfer waar wij niet gelukkig mee zijn. Recentelijk is gepubliceerd dat
landelijk de jeugdvisserij met 25 procent is afgenomen. De digitale
spelletjes en computers/smartphones zijn nu favoriet bij de jongeren.
Wij hopen dat dit tij zich zal keren en zullen er als HVZ alles aan doen
om het vissen voor de jeugd weer aantrekkelijk te maken.
Vislessen op scholen zijn ook weer in 2017 opgestart. De opvolging
van deze theorie en praktijklessen lessen wordt geïntensiveerd.
Henk op den Akker

Controle

op de ontwikkelingen bij de Federatie, beroepsvisserij en politiek.
Zo hebben wij een gesprek gehad met de Noord-Hollandse Bond van
Beroepsvissers waarmee wij samen een groot deel van ons viswater huren. Wij weten elkaar te vinden. We worden daarin ondersteund door
Piet Rol die het ‘theoretische’ deel van de VBC op zich heeft genomen.
Hij kent de spelers goed en heeft veel kennis over de Zaanse wateren
paraat. De archieven en bestanden worden op dit moment bijgewerkt
en waar nodig gedigitaliseerd. Afstemming vond plaats met de omliggende hengelsportverenigingen.
Verder was er bestuurlijk overleg met de verenigingen op ons sportpark en is er een gezamenlijke Stichting sportpark Kalverhoek opgericht om de gezamenlijke belangen op het Sportpark te waarborgen.
De hengelsportbeurs in maart was wederom een groot succes met
name door de ruilbeurs die zijn weerga niet kent binnen hengelend
Nederland.
In maart is er ook een streetfishing wedstrijd georganiseerd door de
HVZ i.s.m. met de Federatie. Dit heeft veel leuke en positieve media
opgeleverd maar we moeten vaststellen dat de jeugd achterblijft. Er is
een landelijke daling van jeugdleden met 20 procent die helaas ook
bij de HVZ plaatsvindt.
				Namens het dagelijks bestuur,
Jorrit Hazen, secretaris
10
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De controlecommissie was het gehele jaar 2017 op volle sterkte.
Er wordt steeds meer in groepsverband gecontroleerd samen met de
BOA van SMWN. Wij kunnen zeggen dat de papieren in het algemeen goed in orde waren. Hier hoefde nauwelijks procesverbaal voor
te worden geschreven. Het vissen met levend aas kwam ook in 2017
weer een enkele keer voor. Dit is op geen enkele wijze te rechtvaardigen en zonder pardon ging men op de bon.
Inmiddels is het hele team wel bekend bij de frequente vissers en werd
ook in 2017 de controle zeer op prijs gesteld. Een praatje, een advies
over visplekken en activiteiten van de HVZ kwam ook weer aan de
orde en leverde ook nog wel eens een vrijwilliger op.
Op de najaarsbijeenkomst hield Natasja Voordewind van SMWN een
presentatie over het werk van de BOA’s en het aantal overtredingen
die met een procesverbaal werden bekeurd. In 2017 werden bijna alle
100 beschikbare HVZ nachtvergunningen afgenomen en besloten is
dat deze voor het nieuwe jaar ook online te bestellen zijn.
Henk op den Akker

Klaverjas

De klaverjassers kwamen in 2017 ook weer 16 keer bijeen in onze eigen SVZ/HVZ kantine om de kaarten te schudden. De akoestiek is
inmiddels wat verbeterd maar wij werken er nog aan om dit te optimaliseren. De meeste avonden waren er vijf of zes tafels bezet en
door onze leidster Trudy van Daal werd indien nodig de hele familie
ingezet als reservespelers. Ook met Pasen waren er voor iedereen weer
eieren en met Kerst een heerlijk kerstbrood met een pakje roomboter.
De avonden werden door onze HVZ’er van het jaar 2017 Maarten
Ouwendijk weer voorzien van drankjes en hapjes. Voor 2018 kunnen mensen zich nog aanmelden. Het inschrijfgeld is € 1,50 pp per
avond. Hiervan worden de hapjes en prijzen gekocht. Consumpties
zijn slechts € 1,00 euro per stuk. Op de website staan de klaverjasdata
vermeld. In principe elke 14 dagen op vrijdagavond.
Henk op den Akker

Ook haalde Ronald een behoorlijk hoger gewicht binnen, vergeleken
met nummer 2 en 3. Ook de op de tweede plaats geëindigde dame
(een van de drie) Kaylee Goedhardt, had ook 4 eerste vakplaatsen,
maar moest uiteindelijk genoegen nemen met het zilver en 1 punt
meer dan de nummer 1. Op nummer 3 eindigde Roel Reuvers, die
ook 4 eerste vak plaatsen binnenhaalde, maar uiteindelijk na aftrek,
2 punten meer had dan de winnaar. Wat vooral kwam door een voor
hem slechte uitslag aan 1 van zijn lievelingswateren, de Zuidervaart.
De prijsuitreiking heeft plaatsgevonden in het clubgebouw

Wintercompetitie

Zaanse Vliegvissers

Ook in 2017 hebben we weer onze bindavonden gehouden. Om de 2
weken zaten we in ons eigen gebouw van de HVZ op het sportpark.
We werden daar goed verzorgd door onze ‘barman’ Maarten.
Een grote groep die allerlei vliegen aan het binden waren voor de
witvis en forellen en een select gezelschap dat zich bezighield met de
z.g. zalmbinderij.
Het ledenaantal blijft stabiel. Er komen er wat bij en er gaan er ook
weer een paar weg.
Dit jaar zijn er groepjes naar verschillende forellenwateren geweest
met wisselende vangsten.
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 het is de
bedoeling dar er nog een ‘specialist’ ons een avond komt vertellen en
uitleggen hoe we nog beter de vissen kunnen gaan vangen.
Kees Mandjes

Wedstrijden 55 plus

Aan de voorbereiding mankeerde niets. Eerst een vergadering met de
deelnemers in het HVZ- gebouw. Daar werd het programma besproken en iets veranderd.
We zouden met 17 man starten maar uiteindelijk waren we met 12
man over. Door ouderdom en werkzaamheden moesten velen zich
afmelden. Maar de competitie was zeer geslaagd. Er werd redelijk tot
goed gevangen met een echte uitschieter die in een wedstrijd een
karper binnen wist te halen en binnen het half uur een brasem van
ongeveer 60 cm. De uiteindelijke kampioen werd Ton Moed met als
goede tweede Willem Westra. De prijsuitreiking was als vanouds in
Restaurant Het Hoekje t/o de Noordwachter.
We hopen in 2018 weer leden te ontvangen die met ons mee willen
vissen.

Zomeravond

Zoals zo vaak is ook deze competitie onder zeer wisselende weersomstandigheden gevist. Harde wind, onweer en zware regenbuien; niets
is ons dit jaar bespaard gebleven.
Toch bleef het merendeel trouw komen, wat toch een compliment
waard is. Want een nat pak in de zomer, daar zit niemand op te wachten. Zwoele zomeravondluchten en veel vis is waarvoor we naar de
waterkant komen. Nu zijn ook die avonden er wel bij geweest, voornamelijk in de tweede helft van de competitie, aan de Markervaart.
Door omstandigheden daar naartoe uitgeweken, leverde dat gemiddeld genomen de meeste kilo’s op.
De top drie van dit jaar heeft een stevig robbertje uitgevochten, maar
de uiteindelijke winnaar Ronald Vredenburg, is de terechte kampioen
van 2017. In 8 van de 10 wedstrijden is hij bij de eerste 3 geëindigd,
met 4 maal een eerste vakplaats, dat is zeer sterk.
kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

De Wintercompetitie is in 2017 gevist met 15 deelnemers, iets minder
dan het jaar daarvoor. Er waren dit keer 2 afschrijvers over 9 wedstrijden. En er werd gevist in 2 vakken. Door de 2 afschrijvers lagen de
scores van de deelnemers dicht bij elkaar en is de competitie tot en
met de laatste wedstrijd spannend geweest.
Tijdens het sinterklaasfeest hebben de deelnemers traditiegetrouw
weer een chocoladeletter ontvangen. Gelukkig was deze in de meeste
gevallen al op toen het noodweer overtrok en we de wedstrijd tijdelijk
stil moesten leggen in verband met het onweer.
De prijsuitreiking heeft toch weer plaatsgevonden in Het Wapen van
Assendelft aangezien in 2016 er wat klachten kwamen over de half
gevulde kommen soep en schaars belegde roggebroodjes. Dit was bij
het Wapen altijd prima geregeld en nu ook weer. De pannen werden
zelfs op tafel gezet zodat iedereen een 2e keer kon opscheppen. Na de
prijsuitreiking kon iedereen met 2 kerststollen naar huis. Dit kwam
door een kleine hapering in de communicatie. Bauke Post had ook
kerststollen geregeld (gratis) ik had zelf verstaan: doos visspullen :-)
En zelf ook gewoon kerststollen laten halen. Volgend jaar hoeven we
daar geen geld meer aan te besteden :-)
De uiteindelijke top drie is geworden: 1. Tjerk Veen, 2. Cor Martens
3. Martijn Tijms
Martijn Tijms, Herman Feenstra, Cor Martens

Jeugd

Voor de Jeugdcommissie begon het zoals voorgaande jaren met de
beurs, waar we de jeugd lieten maden raden en tuigjes maken. Hierop
aansluitend wilden we de cursus laten beginnen, maar op de beurs
waren echter weinig nieuwe aanmeldingen waardoor er besloten is om
de cursus niet te laten doorgaan. Bij navraag aan andere verenigingen
bleek het dat zij ook een terugloop hebben in leden.
De zomeravondcompetitie was met 12 kinderen geen volle bak maar
voor de vissende jeugd geen probleem; een mooie prijs kregen ze toch.
We hebben weer door de Zaanstreek heen de wedstrijden gehouden
dus bij de meeste vissers wel een bekend water. Er werd goed gevangen
dus daar lag het niet aan. Door minder kinderen konden we de stekken iets verder uit elkaar zetten.
De koppelwedstrijden waren weer goed bezocht leuk en gezellig ook.
Dit keer werd er met een gevangen snoekbaars het voorblad van ons
HVZ krantje gehaald. Het Zomerkamp was voor de kinderen toch
weer heel leuk. We hadden voor het kamp begon al een paar vissers
gered, mooi weer, een beetje regen en een heerlijke BBQ, door een
hele goede slagerij uit Zaandam gesponsord.
Als afsluiting van het jaar hadden we weer de overvolle feestavond met
bingo tombola en voor de vissers het belangrijkste de prijsuitreikingen
van de grootste, kleinste, meeste en de Joop Gruys trofee. Voor 2018
hebben we weer een leuk programma klaar staan.
Jaap de Bouter
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Zout

In 2017 is de commissie acht maal in vergadering bijeen geweest.
Zoals elk jaar beginnen we in februari met de zeevisavond. Deze was
goed bezocht en we konden weer een aantal mooie prijzen uitreiken.
De spreker had een boeiend en informatief verhaal over zeebaarsvissen.
De catering werd ook dit jaar weer prima verzorgd door een aantal
echtgenotes van de (oud)-commissie leden. Nogmaals dank dames!
Het wedstrijdprogramma was gelijk aan 2016, met vier kantwedstrijden bij Wijk aan Zee en vier bootwedstrijden vanuit Scheveningen.
Tijdens de kantwedstrijd die van het strand werd gevist stond een
flinke bries (windkracht 5-6). 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. Vanaf het strand werd zeebaars gevangen. Ook werden mooie botten, gullen 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, jawel 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 de kosten.
Ruben den Uil

Baars

nemers hadden zich aangemeld, waaronder 5 HVZ’ers. Jeroen Buys
werd eerste met 46 stuks, 2e werd Andre van Kleef met 44 stuks en
derde werd Reinier Gootjes met 40 stuks. In het najaar hebben wij
een wedstrijdje georganiseerd voor bestuursleden en commissieleden.
Het werd een koppelwedstrijd, gevist in Rooswijk in Zaandijk. Twee
koppels wisten zelfs meer dan honderd baarsjes te vangen!
Willem Spijkerman

Karper

Na de oprichtingsvergadering in juni 2017 is de commissie karper
van HVZ in september 2017 gestart en elke maand 1x bijeengekomen. Vanuit de oprichtingsvergadering lagen al onderwerpen klaar
voor overleg (o.a. karper wedstrijd, visputje en workshop) en daar
hebben wij er nog enkele aan toegevoegd (zoals aanpassen nachtvistoestemming en gedragscode voor Zaanse karper vissers met een HVZ
VISpas). Tot op heden zijn we druk geweest met het organiseren van
de presentatie van onze commissie op de Open Dag (omdat wij hier
eigenlijk nog niet aan toe waren).
Eigenlijk waren we vooral bezig met huishoudelijke inrichting van
de commissie, organiseren van een workshop karpervissen met elastiek en de karper koppelwedstrijd 2.0 (omdat deze onder regie van
onze commissie d.w.z. HVZ is gekomen). Inmiddels zijn we zover gevorderd dat de voorbereidingen voor alle 3 de evenementen ongeveer
klaar zijn. En daarom mogen wij wat mij betreft met trots zeggen dat
wij in 5 maanden tijd een commissie hebben neergezet.
Arno Zuijdam

In juni organiseerden wij het HVZ open baars kampioenschap.
Er werd gevist in de Westerwatering in Zaandam. Slechts 31 deel-

Financieel verslag 2017
Het boekjaar 2017 was tevens het eerste jaar waarin de HVZ
weer volledig eigen huisvesting had. Dit maakte het moeilijk
in te schatten wat de kosten voor het mooie clubgebouw zouden zijn. Gelukkig viel het mee en zijn er ook besparingen gevonden. Goed voor het eindresultaat.

Toelichting op de Balans van 31-12-2017

Het ledenaantal is weer gedaald en dat betekent minder inkomsten.
De contributieverhoging en de subsidie van Sportvisserij Midwest
Nederland voor onze activiteiten, zoals de Hengelsportbeurs, hebben bijgedragen aan een positief resultaat. Wederom bedanken wij
alle vrijwilligers die zich voor de HVZ hebben ingezet. Door hun
belangeloze inzet zijn onze kosten zo minimaal als mogelijk gebleven.
Het positieve eindresultaat van € 17.295 stellen wij voor naar de algemene reserve te boeken.

Inventaris: € 1.161. De afschrijving op de aangeschafte inventaris is
weer in het standaard schema opgenomen voor een afschrijvingsperiode van 3 jaar.

In de begroting voor 2018 zijn grote verschillen te zien door de wijziging van de vispassen afhandeling. Deze wordt voor bestaande vispassen volledig overgenomen door Sportvisserij Nederland. Dit besluit is
mede genomen omdat de afhandelingsvergoeding voor verenigingen
per 2018 vervalt.
De kosten begroot op €9.000,- worden gecompenseerd door verlaging van personeelskosten en portokosten. Belangrijker is nog dat de
continuïteit van deze aanzienlijke operatie voor de HVZ gewaarborgd
blijft.
Onze vaste administratief medewerker heeft inmiddels de dienst verlaten en de kantoorbezetting is overgenomen door vrijwilligers.
12
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Activa

Gebouwen € 4.759. Dit is gelijk aan het eindsaldo van 2016. Er wordt
niet verder afgeschreven op deze nieuwbouw.

Debiteuren

€ 192. Betreft wat openstaande facturen voor advertentiekosten in het
HVZ blad.
Depot TNT post: € 1.095. Betreft vast voorschot voor portokosten.

Te ontvangen rente

€ 149. Een bedrag van € 149 aan rente is nog te ontvangen over 2017.

Liquide middelen

€ 199.362. Kas, Bank, Giro en Deposito totaal € 199.362 Deze gelden
zijn inclusief een groot deel van de al ontvangen contributies voor
2018 (€ 96.687).

Passiva

Fonds onderhoud viswater: € 40.795. Het bedrag is in 2017 ongewijzigd gebleven.

Te betalen kosten 2017

€ 1.261. Wij verwachten nog € 1.261 te moeten afrekenen met Sportvisserij Nederland voor verstrekte vispassen in 2017 aan nieuwe leden.

Contributies voor 2017

€ 96.687. Een bedrag van € 96.687 is al binnen gekomen aan contributies voor 2018. Daar het gelden zijn voor het jaar 2018 zijn ze in
de eindbalans 2017 opgenomen als schuld aan het volgende boekjaar.
Resultaat: positief € 17.295. Het voorstel is dit resultaat toe te voegen
aan de algemene reserve.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2017
Ontvangsten

Contributie-inkomsten: € 152.902. Is hoger door de contributieverhoging maar lager dan begroot door een daling van het ledenaantal.

Aanmaningen

€ 845. Een totaalbedrag van € 845
In 2017 zijn wij eerder gestart met het uitschrijven van leden die na
een 1e herinnering de contributie/vispas bijdrage niet hebben voldaan.

Inschrijfgelden

€ 3.192. Met een inschrijfgeld van € 10 voor senioren en € 4 voor
jeugdleden toont dit bedrag aan dat er veel nieuwe leden zich (weer)
hebben aangemeld. De online aanmeldingen nemen toe en hiervan is
het totale inschrijfgeld voor de HVZ.

Diverse vergunningen

Bestuurskosten

€ 1.663. Het bestuur heeft met minimale kosten de HVZ kunnen besturen. Er zijn geen vergoedingen van importantie. Alleen één gezamenlijke visdag per jaar is de waardering voor de vele werkzaamheden.

Vergaderkosten

€ 884. Wij hadden hoge opkomsten in de diverse vergaderingen/bijeenkomsten met goede sprekers. Er is weer ruim gebruik gemaakt van
onze eigen accommodatie met een eigen kantinebeheerder die de inkopen nu ook verzorgt.

Verzekeringen

€ 1.347. Het nieuwe gebouw is weer volledig verzekerd gebaseerd op
de nieuwwaarde.

Overige posten

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
en het rad van fortuin heeft een opbrengst van € 700 kunnen realiseren.
De financiële commissie heeft de boeken en de aanwezige middelen
op 13 februari 2018 ten kantore van de HVZ gecontroleerd, zal op de
ledenvergadering verslag doen en deze verzoeken het bestuur over het
boekjaar 2017 decharge te verlenen.

€ 2.840. Hierin zijn de vergunningen voor nachtvissen en 3e hengel
opgenomen. Het aantal uitgegeven vergunningen hiervoor is iets toegenomen.

Begroting 2018
Ontvangsten

Rentebaten

€ 155.000. De contributie inkomsten zijn toch wat hoger begroot door
de extra toeslag voor de acceptgiroleden. Het bedrag van de contributies valt of staat met het aantal leden. Wij verwachten dat Sportvisserij
Nederland op een professionele wijze zal trachten de leden over te halen de contributies te voldoen conform het afgesproken lidmaatschap.

€ 149. Door de dalende rente is een lagere rente ontvangen op de
vermogens/spaarrekeningen. Om deze reden is de spaarrekening bij
ABN opgezegd en alleen nog een vermogensspaarrekening bij ING
aanwezig.

Contributies

Fonds onderhoud viswater

Sportvisserij Midwest Nederland-subsidie € 2.000.
In 2017 hebben wij gebruik gemaakt van de maximale subsidie voor
activiteiten van € 2000.

€ 4.000 voor oevertoegankelijkheid verbetering en visuitzet

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2017
Uitgaven

Deze zullen door de ledenservice van Sportvisserij Nederland gedaan
worden en als contributie inkomsten worden geboekt.

Afdracht Landelijk en Federatief

€ 89.212. Enigszins lager dan begroot door daling van het ledenaantal.

Portokosten

€ 12.991. Een schijnbaar sterke daling t.o.v. 2016 en de begroting.
De oorzaak is de transitie van de vispassenafhandeling naar SVN Bilthoven. Hierdoor zijn de verzendkosten en distributiekosten vispassen
verschoven naar 2018. Zie hiervoor de begroting 2018 vispassenafhandeling 2018.

HVZ Nieuws

€ 13.061. Door een reductie in de oplage en stijgende advertentie-inkomsten is deze kostenpost lager uitgevallen dan begroot.

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

Aanmaningen

Subsidies

€ 2.000. Voor onze activiteiten verwachten wij wederom een subsidie
van SMWN. Voor de jeugdactiviteiten is nog een extra bijdrage te
verwachten als wij de doelstellingen halen.

Uitgaven
Afdrachten

€ 95.000. Een stijging van € 1 per lid is in deze begroting opgenomen.

Vispasafhandeling

€ 9.000. Dit bedrag is berekend op basis van 50% leden met een
machtiging en 50% met acceptgiro. Tegenover de vispasafhandeling
staat een grote reductie van personeelskosten en portokosten.
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Onderhoud en huur viswater

€ 10.000 Huur visrechten, onderhoud en visuitzet.

HVZ nieuws

€ 15.000. De redactie en opmaak hebben zich wederom bereid getoond geen prijsverhoging door te voeren.

Personeelskosten

€ 500. Door het einde dienstverband van een betaalde medewerker is
deze post met een aanzienlijke daling begroot.

Portokosten

€ 10.000. Hier is de grootste daling te verwachten. De verzendkosten
van de vispassen zijn nu voor rekening van Sportvisserij Nederland.
Hier staan natuurlijk de afhandelingskosten tegenover.

Commissies

€ 11.700. De commissies zullen in het jaar 2018 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 gelden zijn
waar nodig m.b.t. ledenaantallen wat aangepast.

Bankkosten

€ 1.000. Door de verschuiving van contributie inning naar SVN Bilthoven zullen de bankkosten naar verwachting enigszins lager uitvallen.
Henk op den Akker
De Penningmeester

Balans per 31 december 2017
Activa

Passiva

Gebouwen
visrechten
Markervaart
Nauernaschevaart
Inventaris
Debiteuren
Algemeen
Depot TNT post

€

4.759

€
€
€
€
€

1
1
1.161
192
1.095

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

€
€
€
€
€

149
190
109.942
88.761
469

subtotaal

€

206.720

Jeugdafdeling
Wedstrijdcommissie zoet
Seniorencommissie
Baarscommissie
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

€
€
€
€
€

2.843
3
363
0
2.483
6.927

Totaal

€

219.339
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Algemene Reserve
Saldo 31-12-2016
Resultaat 2017
Saldo 31-12-2017
Fonds onderhoud viswater

€
€
€
€

50.682
17.295
67.977
40.795

Te betalen kosten 2017

€

1.261

Ontvangen contributies voor 2017

€

96.687

€

206.720

€
€
€
€
€

2.843
3
363
0
2.483
6.927

€

219.339

Jeugdafdeling
Wedstrijd zoet
Senioren Comm
Baarscomm
Wedstrijd Zout
Vliegvisafdeling

Verlies en Winst rekening 2017 en begroting 2018

Ontvangsten
Contributies
Aanmaningen
Inschrijfgelden
Diverse vergunningen
Distributievergoeding Vispassen
Rentebaten
Wedstrijden vergoedingen
Fonds onderhoud viswater
Opname uit Algemene reserve
Subsidies F SMWN
Compensatie visrechten

Totaal
Uitgaven
Afdracht Landelijk SVN+ Federatief
Vispassen afhandeling SVN
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

Karpercommissie
Klaverjascommissie
PR/Hengelsportbeurs/Workshops
Visstandbeheercommissie
Bankkosten
Contributies/Abonnementen
Resultaat

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

2016

2017

begroting
2017

begroting
2018

143.260
1.574
2.752
2.728
4.704
369
170

152.902
845
3.192
2.840
4.549
149
390

157.000
1.700
2.500
2.200
4.600
300
300
4.000

155.000
0
2.500
2.800
0
100
300
4.000

6.625

2000
7.053

6.500

2.000
6.500

162.182

173.920

179.100

173.200

91.122

89.212

91.000

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

7.107
585
13.061
699
12.991
7.847
1.136
747
1.223
872
1.040
467
690
947
1.137
780
1.347
1.663
884
229
466
1.400
612
2.164
357
200
400

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

250
7.862
48
1.207

240
4.478
112
1.227

100
5.000
300
1.200

95.000
9.000
10.000
600
15.000
1.000
10.000
500
1.100
1.000
1.500
900
1.000
700
1.000
1.600
1.500
800
1.400
2.000
1.500
1.000
800
1.400
400
1.500
400
500
800
500
100
5.000
300
1.000

150

305

200

200

-19.872

17.295

1.700

2.200

162.182

173.920

179.100

173.200
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Baitcaster 1,95 mtr. 10-30 g
Inclusief reel

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

Kar
Met

€ 69,95
Vislaarzen (tot -30 g warm)

50% korting
Spinhengels met molen
en nylon
1,80 mtr. € 25,95
2,10 mtr. € 29,95
2,40 mtr. € 32,95

koo-boten

Ka

VOOR AL UW

De houten schouw uit de Zaanstreek

HENGELSPORT
ARTIKELEN

Be

VOOR ZOET- EN
ZOUTWATER

S

5 Pluggen
voor € 9,95
Doodaastakels
vanaf € 4,95
Grote sortering kunstaas
van Salmo - Spro - ABU
tot Savage Gear

Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706

Diepgevroren en overige
aasvis voorradig!

RENTENAAR
HENGELSPORT

Raadhuisstraat 43 - 1541 JB Koog ad Zaan
Telefoon 075-61 60 664
16

v

N

Wa

A
LIGPLAATSEN TE HUUR
VOOR ROEI- EN MOTORBOTEN
Keuze uit meer dan 300 plaatsen in het Veldpark, de Gouw en
Zuidervaart te Zaandam. Huurprijzen vanaf € 40,- per jaar.
Voor informatie: R. Lammers, tel. 06 - 37 22 12 65

STICHTING WATERREKREATIE ZAANSTREEK

