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van de penningmeester

agenda

Het jaar 2018 leverde een po-
sitief resultaat op van € 9.040. 
Zie het financieel verslag in dit 
nummer. 

De hengelsportbeurs is inmiddels achter de 
rug en daar zijn weer de nodige nacht- en 
derde hengelvergunningen verkocht.
Degenen die jaarlijks een Esox vergunning 
voor de kalverpolder via de HVZ bestelden, 
kunnen zich dit jaar weer melden door een 
overmaking te doen van € 35,00 voor de Kal-
ver A en € 17,50 voor de Kalver B. Dit met 
vermelding van de HVZ vispasnummer naar 
HVZ rekening NL45INGB0000407968. 

Het aantal vergunningen is zeer gelimiteerd 
en met voorrang voor de reeds bestaande ver-
gunninghouders.

Henk op den Akker

Voorwoord
2018 laat een kleine stijging van het le-
denaantal zien. Verder heeft onze pen-
ningmeester een batig saldo gereali-
seerd. Erg knap in een tijd waarin voor 
iedereen de kosten stijgen en wij alweer 
een contributieverhoging kunnen voor-
komen. Dit resultaat is natuurlijk met 
name bereikt door de belangeloze inzet 
van onze vrijwilligers. Hartelijk bedankt 
daarvoor!

De winter was erg zacht, er was geen vis-
sterfte en we konden dus prima doorgaan 
met vissen. Inmiddels hebben de vrijwilli-
gers weer de zeer geslaagde hengelsportbeurs 
georganiseerd. Deze werd goed bezocht. Er 
was een prima sfeer en er was veel afwisse-
ling in het aanbod. Met nieuw aangeschafte 
spandoeken was er een betere uitstraling van 
de diverse commissiestands en was er meer 
interactie met leden en overige bezoekers.

Ook het streetfishen in de (Voor)Zaan is 
prima verlopen. De commissies maken zich 
verder op voor een nieuw visseizoen, met veel 
activiteiten, zoals de workshops: baars; zoet; 
zout en de jeugdclinic. Iedereen roep ik op 
hieraan deel te nemen. De eerste aanmeldin-
gen voor ‘vismaat gezocht’ zijn geregistreerd 
en de eerste contacten zijn ook al gelegd. De 
eerste match is gemaakt, notabene twee le-
den die in dezelfde wijk wonen en samen op 
onze beurs een hengel hebben gekocht. In dit 
nummer wordt een tweede oproep gedaan, 
zodat zoveel mogelijk leden zich kunnen 
aanmelden. 

Er blijkt absoluut behoefte te zijn bij vissers 
die graag gezamenlijk willen vissen. 
Graag faciliteren wij een platform om hierin 
te voorzien!

Wim de Vries

HVZ algemeen
Algemene ledenvergadering, 28 mei 2019
 
Jeugdcommissie
29 juni 2019 jeugdvisdag
Zie voor alle wedstrijddata pagina 8
 
Workshop wedstrijd witvissen
Maandagavond 8 april 20.00 uur HVZ ge-
bouw
 
Workshop Baars (peuteren)
vissen
29 april 19.30 uur HVZ gebouw
 
Zomer-weekend competitie
Start 30 maart N.H. Kanaal
 
Senioren 55 plus
Start 12 april Zuidervaart
 
Commissie zout
24 maart start zeevis competitie
 
Zomeravondcompetitie
Start 7 mei Knollendammervaart
 
Klaverjassen
15 en 29 maart, 12 en 26 april
Zie voor alle data en activiteiten
www.hvznet.nl of kijk op
facebook.com/hvznet.nl
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Dagelijks bestuur
W. de Vries, voorzitter-wnd
J. Hazen, secretaris
H. op den Akker, penningmeester
 
Coördinatie Hengelsportbeurs, website en 
Facebook, Frans Hagens:
webmaster@hvznet.nl

Rekeningnummer
IBAN: NL45 INGB 0000407968
IBAN: NL13ABNA 0844522775

Commissies
K. Mandjes, vliegviscommissie
W. Spijkerman, baarscommissie
M. Tijms, wedstrijden zoet
R. den Uil, wedstrijden zout
H. op den Akker, controlecommissie-interim
B. Koopman, jeugdafdeling
A. Zuijdam, karpercommissie
P. Rol, visserijbelangen
D.  Prinsze, roofviscommissie

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

Openingstijden kantoor: 
maandag 13.00-16.30 
(1e maandag van de maand)
dinsdag       13.00-16.30
woensdag   13.00-16.30  na afspraak

van de redactie

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.

Groepscontrole
Op 17 februari j.l. deden wij de eerste groepscontrole. En ge-
zien het aantal controleurs deelden wij ons in twee groepen 
in waarvan een het noordelijk deel en de andere het zuidelijk 
deel voor haar rekening nam.

Ondanks de voorjaarsvakan-
tie toch nog 16 vissers aan de 
waterkant die met het mooie 
weer het hengeltje uitgooiden 
en ook succesvol. 
De eerste karpers werden ge-
meld en ook de roofvis was 
actief. 
De papieren waren allemaal 
in orde en dat doet ons goed. 
Ons team aan de zuidkant 
viel op dat  beschoeiingen aan 
de Jagersplas nu grotendeels 
vernieuwd zijn. Ook zijn vele 

waterkanten nu gemaaid. Genoeg goede plekken dus voor de vissers 
van de HVZ en uit andere windstreken.   
De volgende grote controle  is gepland voor 11 april. Ondertussen kun  
je regelmatig je eigen bekende regio controleur tegenkomen.
           

Henk op den Akker

controlecommissie Uitnodiging
 
Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering, te 
houden op dinsdag 28 mei 2019 in het clubgebouw van Wielerclub 
ZWC-DTS, Sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72/b, 1456 NH Wijde-
wormer. Aanvang 20.00 uur.

1.   Opening
2.   Verslag van de najaarsbijeenkomst van 29 oktober 2018 
      (reeds in HVZ Nieuws 1 van 2019 gepubliceerd)
3.   Ingekomen stukken
4.   Mededelingen bestuur
5.   Jaarverslag 2018
6.   Financieel verslag 2018, met het verslag van de financiële 
      commissie
7.   Begroting 2019     
8.   Bestuurswijzigingen

Volgens rooster treden af secretaris Jorrit Hazen en voorzitter van 
de zoutcommissie Ruben den Uil, beiden zijn herkiesbaar. Willem 
Spijkerman is als voorzitter van de baarscommissie aftredend, maar 
is vanwege zijn gezondheid helaas niet herkiesbaar. Arno Zuijdam 
stopt als voorzitter van de karpercommissie. Er wordt gezocht naar 
een opvolger. 
Wim de Vries is in 2016 benoemd als waarnemend voorzitter, inmid-
dels is een termijn van drie jaar verstreken en is er nog geen opvol-
ger gevonden. Wim stelt zich herkiesbaar, maar roept een ieder op 
uit te kijken naar een nieuwe voorzitter. 
9.   Rondvraag en sluiting

Volgens artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement heeft ieder lid 
het recht agendapunten voor te stellen. Deze punten moeten ten-
minste vier weken voor de datum van de algemene ledenvergade-
ring 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.

Jorrit Hazen

Dit tweede nummer van het jaar is het altijd een beetje passen en me-
ten om alle artikelen een goed plekje te geven. Vanaf pagina 9 treft u 
namelijk het jaarverslag aan. Het kleine beetje ruimte dat ik nog over 
heb, wil ik graag gebruiken om de oproep ‘Vismaat gezocht’ die wij 
nog een keer plaatsen onder de aandacht te brengen. Dit artikel tref 
je aan op pagina 15. Het zou fantastisch zijn als hierdoor weer nieuwe 
‘viskoppels’ gaan ontstaan! Met het voorjaar in het vooruitzicht is dit 
de ideale gelegenheid om je aan te melden. Ik wens jullie (samen)
mooie vismomenten toe!

Annegreet van der Ros
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Dealer van : 
Tohatsu Buitenboordmotoren - Marinesports Ribs en Rubberboten - Linde Polyester 
boten - LowRance Fish� nders / kaartplotters - Scotty Fishing gear - Vonhof Watersport 
accessoires - Haakon Boottrailers

Levering van vele merken 

boten, m
otoren en accessoires 

Reparatie, onderhoud 

en opbouwen van accessoires, m
otoren, etc

accessoires - Haakon Boottrailers

Kijk voor meer informatie op 
www.helmerhorstwatersport.nl

Neem telefonisch contact 
met ons op via 06-23740772

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

U zit zeker bij HVMS

‘De makelaar die
méér in huis heeft’

Woningmakelaardij
Bedrijfsmakelaardij

Taxateurs o.z.
Woningmarktconsultancy

Vastgoedmanagement
Verzekeringen
Hypotheken

Financial Planning

T. 075 6510610       www.hvms.nl       E. makelaardij@hvms.nl

Karpervissen

Roofvissen

Witvissen

Zeevissen

Maden/Casters/Wormen

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

ruim 5000 m2 outdoor experience

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

Let op! jeugdleden van de HVZ!

Hengelsport
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Commissie zout 
Werp-clinic voor Zeevissers
Op zaterdagochtend 15 december kwamen zeven zeevissers 
om 10.00 uur samen voor een werp-clinic in het westelijk ha-
vengebied van Amsterdam. Deze werp-clinic werd gegeven 
door 4 leden van de Dutch Surfcasting Federation (DSF). 

Door de DSF was een werpbaan uitgezet met afstandsbordjes tot 
200 meter. De werpafstanden werden professioneel gemeten met een 
hand-gps. Er werd van eigen materiaal gebruik gemaakt. De zeevissers 
hadden hun beste en verst gooiende hengel meegenomen. Om alles 
goed en veilig te laten verlopen, kregen we van de DSF  een getaperde 
voorslag met splitring om op onze hengel te monteren. Er kon wor-
den gegooid met werpgewichten van 125, 150 of 175 gram.

Iedereen gooide een aantal keer op hun eigen manier. Omdat we op 
het droge gooiden, konden we goed zien hoever we nu werkelijk gooi-
den. De werpafstand varieerde van 85 tot 141 meter.  
Wim (150gr) 85,73,88, Nico (125gr) 95,95,95, Ruben (150gr) 141,148,143, 
Roel (150gr) 97,101,101, Johan (150gr) 93,96,110, Frank (150gr) 
112,117,126 en Bert (150gr) 88,88,75.

Pendulum worp
Hierna kregen we uitleg over de ‘overhead’ gooitechniek en de ‘off the 
ground’ werptechniek. De pendulum worp werd door de heren van 
de DSF gedemonstreerd, maar was voor ons nog te hoog gegrepen.  
Iedereen ging op deze koude ochtend (tegen het vriespunt met een 
straf windje) snel aan de slag met het oefenen van de worpen.  
Het gaat er bij het oefenen om de techniek goed te leren. We gooiden 
niet met lood maar met balletjes die iets kleiner zijn dan een tennisbal.  
Na een worp kon je goed zien hoe ver en welke richting je op had 
gegooid. Na flink wat oefenen en de aanwijzingen van de DSF-leden 
boekte iedereen vooruitgang in hun techniek.   
Om te zien of we de techniek onder de knie hadden, sloten we af met 
een wedstrijd werpen. Zo konden we ook zien of we vooruitgang had-
den geboekt. Iedereen gooide 3 maal en we noteerden de beste worp.  
De uitslag van de beste worp was: Ruben 167, Frank 129, Roel 120, 
Johan 114, Wim 107, Bert 100 en Nico 92 meter. 

Werpkanon
Het was een prachtige dag en iedereen was het er over eens dat je met 
techniek verder kunt gooien. Leuk is het om te zien waar en hoever je 
precies gooit. Voor ondergetekende werd het duidelijk dat een stevi-
gere hengel echt verder gooit dan de meegebrachte. Dat wordt sparen 
voor een echt werpkanon om verder dan 92 meter te gooien.   

Deze werp-clinic is voor herhaling vatbaar maar dan in de zomer-
maanden (bij 20 graden). Met dank aan de heren van de DSF voor de 
voortreffelijke begeleiding en uitleg. 

Namens de Zeeviscommissie       
Nico Heijnen 
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Ook naar onze Hengelsportbeurs geweest?
Zijn jullie ook op 24 februari naar onze hengelsportbeurs in 
Zaandam geweest en hebben jullie daar nog een paar mooie 
visspullen gevonden? 

Of misschien zelfs lid geworden of een nacht- en derde hengel vergun-
ning aangeschaft? Het kon allemaal en er zijn dan ook 10 nieuwe leden 
bijgekomen en 20 nachtvergunningen verkocht. De ruilbeurs was zo-
als altijd de grootste trekker van belangstellenden maar ook de HVZ 
commissies waren goed vertegenwoordigd en hadden moeite gedaan 
de stands leuk in te richten. 

De wedstrijdcommissie zoet had verschillende uitstallingen van on-
derlijn, dobber en feeder montages neergezet die iedereen kon bekij-
ken en afkijken hoe je het moet doen om vis te vangen. 
Het is natuurlijk zo dat je heel veel geld kunt stoppen in een hengel 
of een set met werpmolen maar het gaat in feite slechts over de laatste 
meter lijn die bepaalt of je wat vangt. 
Is het dun genoeg, licht genoeg, gedraagt je aas zich natuurlijk en 
heeft de vis geen argwaan. Want zonder beet geen vis. De rest komt 
pas daarna zoals het aanslaan, drillen landen en onthaken.

Leuk en informatief
De roofviscommissie, de zeecommissie samen met de federatie zeevis-
sen MidWest, de jeugd , vliegvis- en karpercommissie hadden allemaal 
een leuke informatieve kraam. De karper- en de jeugdcommissie had-
den mooie info middels presentaties op beeld. Bij de zeevissers kon je 
een haai drillen en onderlijnen bekijken met alternatieven voor lood 
om loodvrij te kunnen vissen. Bij de vliegvissers kon je oefenen met 
een vliegenhengel op de werpbaan. Ook hebben de vliegvissers zelf 
vliegen gebonden. 

Nieuwe deelnemers
Er waren meerdere nieuwe deelnemers aan de beurs zoals het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwartier, de partij Water Natuur-
lijk, Hengelsport IJmuiden en Massive baits met hand gebouwde 
jerkbaits. Genoeg mogelijkheden dus om informatie te vergaren en 
je te bekwamen in onze sport, of om mooie spulletjes aan te schaffen. 

Wist je trouwens dat van alle ingebrachte hengelspullen voor onze 
ruilbeurs zo’n 70 procent een nieuwe eigenaar vindt? Volgend jaar 
misschien ook maar je overtollige hengelmateriaal naar de ruilbeurs 
brengen, kun je weer wat nieuws kopen. Kortom het was weer een 
zeer geslaagde beurs en niet in de laatste plaats door onze mede sport-
vissers die graag actief zijn in onze vereniging. Wat dacht je van het 
innemen van alle ruilbeurs artikelen, het administreren, vervoeren en 
uitstallen op de beurs en het weer afrekenen of terug geven hiervan. 
Top gedaan mannen en vrouwen. En ook het opbouwen en weer af-
breken van de beurs, geweldig hoor met alle hulp. Dan kun je echt 
zien dat een vereniging niets is zonder de belangeloze inzet van vrijwil-
ligers! Hopelijk helpen jullie in 2020 weer met de HVZ Hengelsport-
beurs al was het alleen al om het mooie jaartal. Misschien komen er 
dan wel 2020 bezoekers!
Hartstikke bedankt en tot volgend jaar.

Frans Hagens
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HVZ en politiek
In 2017 heeft de HVZ vlak voor de verkiezingen aan de politieke 
partijen in Zaanstad een brief gestuurd. Hierin bracht de HVZ 
de hengelsport onder de aandacht en de HVZ in het bijzonder. 

De PvdA was op dat moment de enige partij die in een drukke tijd 
contact opnam en dat leidde tot een afspraak. Men gaf aan dat wij ons 
meer binnen Zaanstad moesten profileren.

Uitzetten spiegelkarpers
Na de verkiezingen en de installatie van de nieuwe raad  hebben wij 
in 2018 de partijen opnieuw aangeschreven. Nu was het de VVD die 
reageerde en graag met ons in gesprek ging.
Nadat wij vertelden wat we allemaal aan activiteiten doen, waren kort 
daarop twee gemeenteraadsleden aanwezig bij het uitzetten van de 
spiegelkarpers in de Zaan. Op de voorpagina van dit HVZ Nieuws 
staat Simone van Otterloo, die één van de spiegelkarpers vlak voor de 
uitzetting even vast had.

Valentijnsactie
Eind januari werd ik verrast met een telefoontje dat de HVZ in het 
kader van een Valentijnsactie in aanmerking kwam voor een taarten-
actie. De VVD Noord Holland reikte aan doeners in Noord-Holland 
een taart uit. Als waardering voor het belangrijke werk wat we als 

HVZ allemaal (belangeloos) 
doen. VVD bedankt! 
De taart smaakt naar meer!

In een tijd dat er bij som-
mige politieke partijen wat 
weerstand is tegen de hengel-
sport is het goed te weten dat 
er binnen Zaanstad in ieder 
geval twee partijen zijn die 
de HVZ goed gezind zijn.
Als HVZ zullen wij ons blij-
ven inzetten voor een goede visstand met voldoende vismogelijkheden 
en een goede bereikbaarheid van de oevers. 
Ook de begeleiding van jeugdvissers en de senioren is van belang. 
Allemaal belangrijke zaken om maatschappelijk gezien goed aan de 
weg te timmeren en waarbij wij de plaatselijke politiek zullen blijven 
opzoeken om ons te laten zien en dus gezien te worden. 

Wim de Vries

Roofviscommissie op de HVZ beurs
 
De  HVZ beurs op 24  februari was voor ons als roofviscommissie  de  ideale 
kans om onze - op roofvis vissende leden - kennis te laten maken met ons. 

Maar niet alleen de kennismaking stond op het programma. 
Dit was namelijk ook de ideale gelegenheid om van onze leden te 
horen waar behoefte aan is. Uit de vragen die wij hierover hebben 
gesteld, kwamen wij er achter dat er voornamelijk behoefte is aan le-
zingen en workshops m.b.t. het roofvissen. 

Denk hierbij aan, montages maken, verschillende vistechnieken af-
hankelijk van het jaargetijde, stekkeuze, workshop dropshot vissen, 
en zo zijn er nog veel meer wensen.

Met bovenstaande informatie, gaan wij nu vol enthousiasme aan de 
slag. 

Wij willen iedereen bedanken voor hun input en tijd en de leuke ge-
passioneerde gesprekken die wij over het roofvissen in de breedste 
zin van het woord hebben mogen voeren.

Namens de roofviscommissie 
Danny van Breugel 

Mathijs van Diemen
Marc Krull 



8 nieuws  april - mei 2019

De commissie Karpervissen bestaat momenteel uit 7 perso-
nen (karper vissers en allrounders) en vertegenwoordigt zo’n 
25 procent van de leden van HVZ. Het is een gezellig groepje 
mensen met één gezamenlijke passie: karpers. 

Nieuwe kandidaat commissieleden zijn erg welkom omdat er binnen-
kort commissieleden gaan vertrekken vanwege persoonlijke redenen 
(er gaan twee commissieleden weg en er is er inmiddels weer één bij 
gekomen). Geïnteresseerde karper vissende HVZ leden met minimaal 
3 uurtjes per maand over vragen wij zich aan te melden als kandidaat 
commissielid. Mail naar hvzkarpervissen@gmail.com voor een oriën-
terend gesprek. 

Commissie Karpervissen op hengelsportbeurs
Op zondag 24 februari 2019 stond de commissie Karpervissen voor de 
2e keer op de HVZ beurs en had nog groter uitgepakt dan in 2018. 
Een dubbele stand met aan beide zijden flinke schermen met film-
materiaal van de commissie activiteiten in 2018. Ook waren er onder-
lijnsystemen voor penvisserij en een statische opstelling te zien. Com-
missielid Hans deed haakmontages voor. De prijsvraag met mooie 
prijzen is door 8 personen getoond (dank aan onze gast deelneemster 
uit Friesland). De commissie stond direct voor de ingang van de beurs 
en was dus niet te missen. Tegenover de stand konden nachtvis of 
derde hengel vergunningen worden gekocht (dankzij de commissie nu 
twee los verkrijgbare documenten). Denk er aan dat je alleen in HVZ 
viswater mag nachtvissen met de HVZ nachtvergunning!

Lopende zaken
De pogingen het Noordsterpark te Wormerveer en Park Vijfhoek voor 
de hengelsport op te waarderen stoppen niet met de nieuwe commis-
siesamenstelling. Ook wordt er aan de beeldvorming in de richting 
van anti hengelsport en in het belang van de vis en viswater, gewerkt 

aan een richtlijn voor Zaanse karpervissers. We willen immers in de 
toekomst ook gewoon blijven vissen.
De vertrekkende commissieleden gaan niet weg bij HVZ maar gaan 
zich richten op lopende werkzaamheden o.a. op kantoor.

Heb je vragen aan de HVZ commissie Karpervissen?
Mail dan je vraag naar: karpervissen@hvznet.nl 

Arno Zuijdam

De HVZ commissie Karpervissen dankt haar sponsors voor hun 
bijdragen in 2018 en tijdens de ruilbeurs.

karpercommissie

Leuke en spannende wedstrijden!
Het zal niemand zijn ontgaan dat de jeugd zich tegenwoordig 
veel bezighoudt met gamen en nog maar weinig buiten ver-
toeft. Wij hopen hier als jeugdcommissie een verandering in te 
brengen! Hoe mooi zou het zijn als jongeren zich weer enthou-
siast verzamelen in de buitenlucht aan de waterkant. 

Wij zouden graag zien dat zij zich daar als vanouds actief bezig hou-
den met vissen, zowel recreatief als competitief. Daarom zijn wij ge-
start met het actief aanschrijven van alle jeugdleden in ons bestand.
Door het HVZ jeugdbestuur zijn een tiental leuke en spannende wed-
strijden uitgeschreven. Deze data zijn ook terug te vinden op de web-
site van de HVZ. Deze data vallen allemaal op een woensdag: 8 mei, 
22, mei, 29 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni, 26 juni, 3 juli, 10 juli.
Er wordt standaard geloot om 18.00 uur en er wordt gevist van 19.00 
uur tot 21.00 uur door de ‘jongere jeugd’. De ‘oudere jeugd’ vist door 
tot 21.30 uur (zodra het avondlicht het toelaat).

Koppelwedstrijd
Naast deze wedstrijden worden tussen deze data door, de gezellige 
koppelwedstrijden met ouder en kind gehouden.

Deze wedstrijden zullen zijn op: zaterdag 1 juni en zaterdag 6 juli.
De lotingen hiervoor beginnen om 8.00 uur en het vissen zal starten 
om 9.00 uur. Om 13.00 uur zal het eindsignaal klinken.

Heeft uw kind geen of weinig ervaring met vissen en/of wedstrijdvis-
sen? Geen probleem! Wij zijn er om uw kind actief te ondersteunen 
en de kneepjes van het vissen te leren zodat het niet alleen vissen is... 
maar ook vangen!
Ook zijn wij bezig om vanaf dit jaar leuke/leerzame/actieve work-
shops te houden waar iedereen wat van op kan steken!
We hopen jullie allemaal aan de waterkant terug te zien!

Heb je vragen en/of suggesties? Wij horen het graag!
Neem dus gerust contact op: baukeposthvzjeugd@hotmail.com of 
postbauke@hotmail.com. Bellen mag ook uiteraard: 06-11490496.

Bauke Post

jeugdcommissie
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Jaarverslag 2018
In dit jaarverslag van het bestuur van 2018 treft u de belang-
rijkste zaken aan van alle commissievoorzitters. 
De commissies hebben weer veel werk verricht. Zij zijn de pij-
lers van onze vereniging. 

Het bestuur dankt daarom ook alle vrijwilligers voor hun grandioze 
inzet. Als waardering voor hun belangeloze inzet hebben wij besloten 
de actieve commissieleden vrij te stellen van contributie. Financieel 
is dit mogelijk door het harde en nimmer aflatende werk van onze 
penningmeester die de belangen van de HVZ uitstekend vertegen-
woordigt.

Visrechten
Ook het werk van de VBC is van onschatbare waarde voor onze ver-
eniging. Zoals bijvoorbeeld het uiterst secure werk als het bijhouden 
van de visrechten en wanneer deze verlengd moeten worden. We mer-
ken daarin wel dat de samenwerking met de federatie wat stroever ver-
loopt. De doelstellingen van de grotere organisaties komen niet altijd 
overeen met de belangen van onze vereniging. Dit kost het bestuur 
dan ook best wat politiek geschipper. Over politiek gesproken: ook de 
HVZ behartigt de belangen van de hengelsporter.
Wij hebben contact gelegd met de meeste lokale politieke partijen en 
dat heeft geresulteerd in goede gesprekken met zowel de PVDA als de 
VVD, waarin wij toch merken dat de hengelsport wel leeft bij de poli-
tici maar dat dat nog niet echt doordringt in het ambtelijke apparaat. 

2018 werd gekenmerkt door de lange warme zomer en dat was goed 
voor het ledenaantal. Deze is ten opzichte van 2017 weer iets gestegen. 
Het clubgebouw is volledig in gebruik en hoewel de openingstijden 
zijn aangepast, wordt er veelvuldig gebruikgemaakt door de commis-
sies. De inloop, die elke eerste maandag van de maand plaatsvindt, 
wordt ook aardig bezocht. De hengelsportbeurs, het uitzetten van 
spiegelkarpers, en inmiddels ook de streetfishingwedstrijd, zijn terug-
kerende items die niet alleen publiciteit opleveren maar het zijn ook 
mooie evenementen waarin de HVZ haar kracht en energie laat zien 
aan de leden en het grote publiek. Tijdens de hengelsportbeurs 2018 
is er een enquête gehouden. Een initiatief van uw bestuur om eens te 
peilen bij de leden welke ideeën er leven en of er nog wat te verbeteren 
valt. Dit heeft wel wat inzichten gegeven die meegenomen worden in 
onze beslissingen. Verder heeft de enquête wat vrijwilligers opgeleverd 
die altijd meer dan welkom zijn.
De voorzitter leidt al deze processen in goede banen en hij is met recht 
iemand die zaken persoonlijk opvolgt en begeleidt. 

Workshops
In 2018 zijn we ook gestart met het stimuleren van meer workshops 
door de commissies. Zo heeft de karpercommissie een leuke work-
shop gegeven en die lijn wordt met een veel breder aanbod naar 2019 
doorgetrokken. Daarnaast is er een roofviscommissie opgericht en 
daar zullen we in 2019 ook zeker meer van gaan horen. We sluiten 
2018 dan ook met een positief gevoel af en kijken uit naar 2019 waarin 
er weer veel te gebeuren staat.

Namens het bestuur
uw secretaris

 

Ledenaantal 
In 2018 toont het ledenaantal weer een kleine stijging. Misschien door 
de mooie lange zomer. Ook zijn de vele activiteiten van de commissies 
zeker van invloed geweest op een lichte aanwas. De sterke economie 
is enigszins van invloed op een groeiend verkoop van vispassen aan 
tijdelijke arbeidskrachten vanuit omliggende EU-landen.
Dit jaar zijn de aantallen senioren en 65+’ers in de tabel samengevoegd.
Het blijft een uitdaging om de jeugd meer aan de waterkant te krijgen 
gezien de populariteit van de games op de computer.
Bij de vislessen op scholen blijkt dat het vissen met elkaar aan de wa-
terkant toch veel enthousiasme oplevert. Nu deze enthousiastelingen 
vasthouden is waar wij bij de HVZ en met name de jeugdcommissie 
naar streven.

 

Controlecommissie
De controlecommissie is in de loop van 2018 behoorlijk uitgebreid 
naar een team van acht controleurs. Reden om ons viswater in gebie-
den voor individuele controle te verdelen zodat alle wateren efficiënt 
worden gecontroleerd. Ook zijn er weer de nodige groepscontroles 
geweest. Met name is dit jaar gelet op legale wedstrijden waar bij vijf 
personen of meer een HVZ-wedstrijdvergunning is vereist. Wij heb-
ben een vereniging aangeschreven waar de leden regelmatig in ons 
water in groepsverband vissen zonder wedstrijdvergunning. In de toe-
komst zullen wij hier tegen moeten optreden. Dit doen wij door deze 
groepen te sommeren te stoppen of door het innemen van de vispas. 
Een keer kwam de commissie van overtredingen bijeen om een HVZ-
lid voor een half jaar te schorsen vanwege een ernstige overtreding. 
De nacht en 3e hengelvergunningen voor HVZ water worden in 2019 
gesplitst uitgegeven en zijn ook online bij de HVZ te bestellen. 

Henk op den Akker

Commissie Zout
In 2018 heeft de commissie weer acht maal vergaderd.
Zoals elk jaar beginnen we in februari met de zeevisavond. Deze was 
goed bezocht en we konden weer een aantal mooie prijzen uitreiken. 
De spreekster, boswachter Hanne Tersmette, had een boeiend en in-
formatief verhaal over de natuur in de Zaanstreek. De catering werd 
ook dit jaar weer prima verzorgd door een echtgenote van één van de 
commissieleden. Nogmaals dank! 
Het wedstrijdprogramma was gelijk aan 2017, met vier kantwedstrij-
den bij Wijk aan Zee en vier bootwedstrijden vanuit Scheveningen. 
Helaas moest één bootwedstrijd vanwege de weersomstandigheden, 
worden afgelast. Het is de bedoeling dat deze wordt ingehaald met 
een wedstrijd op een boot in december.
Over de gehele competitie is er redelijk tot goed gevangen en vooral 
de schar liet zich goed vangen, zowel vanaf de boot als op de Noord-
pier. Vanaf het strand werd ook goed gevangen. Ook werden mooie 

Ledenaantal
2018 2017 2016 2015 2014

Senioren          4051 3826 3870 3956 3958
65+leden               157 164 192 206
Partnerleden      80      82 81 100 106
Junioren             182    182 196 172 172
Jeugdleden        305    310 432 480 539

Totaal                      4618 4557 4743 4879 4981
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botten, gullen en (kleine) wijting gevangen. Volgens een oude traditie 
werd in het voorjaar weer de paaswedstrijd gehouden waar bijna ieder-
een een of meer dozen met eieren won. 
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. Dit jaar 
hebben we via introducés toch voor elkaar gekregen dat er dertig man 
mee ging vissen. Vooral bij de bootwedstrijden vanuit Scheveningen 
is het belangrijk dat er ten minste dertig personen meedoen vanwege 
de kosten. We zullen net als in het afgelopen jaar op de open dag 
proberen om leden enthousiast te krijgen om een keer mee te vissen.

Ruben den Uil

Klaverjascommissie
De klaverjassers kwamen in 2018 ook weer zestien keer bijeen in onze 
eigen SVZ/HVZ-kantine om de kaarten te schudden. De akoestiek is 
inmiddels verbeterd, maar wij werken er nog aan om dit te optima-
liseren. De meeste avonden waren er vijf of zes tafels bezet en door 
onze leidster Trudy van Daal werd indien nodig de hele familie inge-
zet als reservespelers. Helaas is een van de trouwe spelers Jan Derlagen 
in 2018 overleden. Wij missen hem nog steeds. Met Pasen waren er 
voor iedereen weer eieren en met Kerst een heerlijk kerstbrood met 
een pakje roomboter. De avonden werden door onze kantinebeheer-
der Maarten Ouwendijk weer verzorgd met drankjes en hapjes. Voor 
2019 kunnen mensen zich nog aanmelden. Het inschrijfgeld is € 1,50 
per persoon per avond. Hiervan worden de hapjes en prijzen gekocht. 
Consumpties zijn slechts € 1,- per stuk. Op de website staan de kla-
verjasdata vermeld. In principe elke veertien dagen op vrijdagavond.

Henk op den Akker

Zaanse Vliegvissers
In het seizoen 2018 zijn de vaste bindavonden weer geweest in ons 
‘Home’ van de HVZ. Deze werden redelijk bezocht. Het ledenaantal 
blijft constant. Er zijn er weer wat afgevallen maar ook weer bijgeko-
men. 
Dat we met de tijd mee gaan, bleek wel op de laatste bindavonden 
waar we gebruik hebben gemaakt van de nieuwe snufjes op het gebied 
van de media. We gebruiken nu een Iphone als camera en laten het 
voorbinden projecteren op het grote scherm. Dit heeft als voordeel 
dat de leden niet meer van hun plaats hoeven om te kijken hoe het 
precies moet. 
Dit jaar hebben we ook een spreker gehad het was een oud-HVZ’er 
Bram Rekoert die ons liet zien wat je allemaal in Canada kunt beleven 
en welke vissen je daar kunt vangen.
Dit jaar hebben diverse leden in de zomermaanden weer gevist in ver-
schillende landen en zij kwamen met mooie verhalen en foto’s terug. 
Het komende jaar gaan we op dezelfde voet verder, al is het wel de 
bedoeling dat wij als Commissie ook een dag het vliegvissen gaan 
promoten. Zaanse Vliegvissers (onderdeel van HVZ).

Kees Mandjes

Jeugdcommissie
Het was een bewogen jaar voor het jeugdbestuur. Helaas zijn er wat 
mensen gestopt, waaronder Kaylee, Roel, Jaap, Piet en Theo. Zij heb-
ben altijd veel voor onze jeugd betekend. Ze gaven veel les en uitleg 
aan de waterkant en hielpen altijd mee met het organiseren van di-
verse cursussen en andere activiteiten, zoals het viskamp. Dit is wel 
een groot gemis, maar we hebben wat nieuwe mensen in het jeugd-
bestuur gekregen waaronder Tjerk van Veen, Richard Geerlings en 
ondergetekende. Naast Brand en Kelly is ook Ton Moed nog actief. 
De koppelwedstrijden waren weer druk bezocht en erg gezellig. De 
prijsuitreiking was ook een succes mede door de mooie prijzen.
We hebben intern de posities herverdeeld en gaan met hernieuwde 
energie 2019 in met hopelijk weer meer leden aan de waterkant.

Bauke Post

Baars
2018 was een rustig jaar voor de baarscommissie.
We begonnen in juni met het open HVZ baars kampioenschap, 34 
deelnemers, waaronder twee dames en een jeugdige Lars Buth van 10 
jaar oud.
Viswater werd dit jaar gevonden in Rooswijk. Geen grote vangsten dit 
keer, maar wel spannend. 
Eerste werd Jeroen Buys met 34 stuks, tweede werd HVZ’er Kees 
Mandjes, ook met 34 stuks. Derde werd Marcel Kok met 33 stuks.
Eind november hielden we weer een invitatiewedstrijd. Ook nu werd 
gekozen voor wateren in Rooswijk. 17 vissers uit bijna alle commissies 
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hadden zich aangemeld en in ieder geval ving iedereen baars.
Jorrit en een collega van Hengelsportvereniging Krommenie hadden 
als enige koppel meer dan 100 stuks.

Willem Spijkerman

Commissie Karpervissen
In 2018 was de commissie voor het eerste volle jaar actief.
De activiteit begon al op 3 januari toen de voorzitter namens de com-
missie met Piet Rol en een vertegenwoordiger van HHNK een rond-
gang deed door het Noordsterpark in Wormerveer. De grote vijver 
daar leek een wel erg karige visstand te hebben en de diepte leek ook 
onder de maat. Met de wens om een gezonde vijver met een goed 
bestand aan karper te realiseren in Zaanstad Noord hadden wij onze 
pijlen op dit water gericht.

Op 4 maart stonden we met een stand op de HVZ-beurs, waar de 
voltallige commissie aanwezig was. Zij gaven diverse vormen van 
voorlichting. Ook was er een prijsvraag. Achter ons hing het recent 
aangeschafte spandoek. In het voorjaar op 20 en 21 april hielden wij 
een grote weekendwedstrijd, de ‘Karper Koppel wedstrijd’ (Kkw) en 
dit was een enorm succes. Hoewel de wedstrijd bijna geen geld heeft 
gekost, was het een belangrijk lokaal evenement wat zowel in als bui-
ten de HVZ indruk leek te maken.

Ergens in mei / juni probeerden wij een workshop Karpervissen te or-
ganiseren maar door gebrek aan deelnemers hebben we dit afgeblazen.
Ondertussen werkten wij aan een goede oplossing voor de volgens ons 
te hoge prijs voor de nachtvis- en derde hengelvergunning. Onze op-
lossing was deze twee vergunningen te splitsen zodat de prijs aantrek-
kelijker werd en tevens deze vergunning meer het doel ging heiligen. 
We hebben in het najaar een goede onderbouwing van ons voorstel 
ingediend en dat leidde tot een positief antwoord van het bestuur. De 
vergunningen worden per ingang 2019 gesplitst.
In het najaar op 27 september hielden wij alsnog een workshop en dit 
keer wel met een volle zaal. De inhoud was zo veelomvattend (zowel 

theoretisch als praktisch) dat we eigenlijk tijd te kort kwamen deze 
avond.

Op 20/21 oktober organiseerde ons commissielid Bas Witte een 24-
uurs karperwedstrijd, een soort ‘KKw light’
Op 1 december hebben wij voor HVZ en SMWN de 2e ronde van het 
spiegelkarperproject (KPW) aan de Zaan mee georganiseerd. Ook dit 
heeft weer de media bereikt.
We hebben dit jaar 11 x vergaderd, de eerste keer half januari en de 
laatste keer 6 december 2018. 

Arno Zuijdam

Commissie wedstrijden

55 plus
De competitie is gevist met 14 deelnemers. Er is over het algemeen 
goed gevangen, de totaalgewichten van sommige deelnemers lopen 
richting de 80 kilo over 14 wedstrijden. Nieuw is dat er dit keer feeder-
only en koppelwedstrijden in het programma zaten. De koppels wer-
den ter plaatse gevormd bij de loting. 

Zomeravond
De zomeravondcompetitie is met 11 deelnemers gevist. Dit jaar zaten 
er nieuwe vislocaties in het programma, onder andere de Knollen-
dammervaart. Er zijn in totaal 10 wedstrijden gevist. De prijsuitrei-
king heeft eind van de zomer plaatsgevonden in het clubgebouw.

1e Cor Martens
2e Aart Bart
3e Ronald Vredenburg

Wintercompetitie
De wintercompetitie is met 15 deelnemers gevist. We hebben vastge-
houden aan de diepere wateren om de vangstkansen te vergroten. Dit 
jaar hebben diverse goede stekken het onverwacht slecht gedaan qua 
vangsten, met als uitschieter het NH kanaal bij het Boven IJ zieken-
huis. Hier moest je voorheen winnen met 200 voorns in je leefnet, en 
dit jaar mocht je blij zijn als je er 20 had. In totaal is er redelijk gevan-
gen qua gewicht, wel duidelijk minder als vorig jaar.

1e Vincent Horst
2e Kees vd Berg
3e Ruud Swart

Overige activiteiten
We hebben als korps meegevist met het kampioenschap korpsen van 
de federatie Sportvisserij MidWest Nederland. Met een team van vijf 
hebben de meesten van ons voor het eerst met vers de fase gevist. Dit 
jaar zijn we in de middenmoot terechtgekomen, een flinke verbete-
ring ten opzichte van het jaar ervoor toen we laatste waren. De voor-
bereidingen voor een workshop Wedstrijdvissen zijn in volle gang. We 
hebben een Vismeester, Nico Schouws van hsv Kennemerland, hij 
heeft reeds een toezegging gedaan. De bedoeling is deze workshop(s) 
na de open dag te laten plaatsvinden zodat men zich tijdens de open 
dag kan inschrijven hiervoor.

Martijn Tijms
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Financieel verslag 2018
Onze vereniging kan terugzien op een goed financieel jaar 
met een positief eindresultaat van € 9.040. Enkele meevallers 
in subsidie van SMWN  en een lichte stijging in het ledenaantal 
hebben hiertoe bijgedragen. 

Helaas hebben wij het geplande onderhoud viswater nog niet geheel 
kunnen uitvoeren maar de visuitzet van spiegelkarper heeft wel plaats-
gevonden. 
De transitie van de jaarlijkse vispassenverzending door Sportvisserij 
Nederland per 2018 heeft geleid tot diverse kostenreducties. 
De kantoorbezetting door vrijwilligers is goed opgevangen en de nieu-
we openingstijden voldoen aan de vraag. Onze dank gaat overigens 
uit naar alle vrijwilligers die zich weer voor de HVZ hebben ingezet.
De waardering voor onze commissieleden is groot en per 2018 zijn 
deze leden dan ook vrijgesteld van contributie. Ook heeft de HVZ 
op de communicatieavond begin dit jaar een buffet aangeboden aan 
deze leden.

Toelichting op de Balans van 31-12-2018

Activa
Gebouwen € 4.759
Dit is gelijk aan het eindsaldo van 2017. Er wordt niet verder afge-
schreven op deze nieuwbouw.

Inventaris: €  289
De afschrijving op de aangeschafte inventaris is volgens standaard 
schema uitgevoerd. Kleinere apparaten als printers worden na aan-
koop niet meer als inventaris opgenomen vanwege de snellere vervan-
ging en lage aanschafprijs.

Debiteuren
€ 2.260. Betreft wat openstaande facturen voor advertentiekosten in 
het HVZ blad en een toegezegde subsidie van SMWN die in januari 
2019 is ontvangen.

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

Vooruitbetaalde kosten € 200
Facturen Staatsbosbeheer voor 2019 betaald in 2018

Liquide middelen
€ 211.563. Kas, Bank, Giro en Deposito totaal € 211.563  Deze gelden 
zijn inclusief een groot deel van de al ontvangen contributies voor 
2019 (€ 100.728).

Passiva
Fonds onderhoud viswater: € 40.795
Het bedrag is in 2018 ongewijzigd gebleven.

Te betalen kosten 2018
€ 1.628. Wij verwachten nog € 1.628  te moeten afrekenen met Sport-
visserij Nederland voor verstrekte vispassen in 2018 aan nieuwe leden.

Contributies voor 2018
€ 100.728. Een bedrag van € 100.728  is al binnen gekomen aan con-
tributies voor 2019. Daar het gelden zijn voor het jaar 2019 zijn ze in 
de eindbalans 2018 opgenomen als schuld aan het volgende boekjaar.
Resultaat: positief € 9.040

Het voorstel is dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.
                                                 
Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2018 

Ontvangsten
Contributie-inkomsten: € 160.780. Is hoger dan begroot maar hierin 
zijn dit jaar de inschrijfkosten nieuwe leden en herinneringskosten 
opgenomen. De ledenservice van SVN betaalt maandelijks een to-
taalbedrag  van alle binnengekomen gelden aan de HVZ. Via het le-
denregistratiesysteem hebben wij op een andere manier inzicht in de 
specificaties. 

Inschrijfgelden 
€ 330. In 2018 hebben wij nog de aangemelde leden via HVZ  kantoor 
als zodanig geboekt met inschrijfgeld.

Diverse vergunningen 
€ 2.089. Hierin zijn de vergunningen voor nachtvissen en 3e hengel 
opgenomen. Het aantal uitgegeven vergunningen hiervoor is iets toe-
genomen. De uitgifte van Esox vergunningen is een service wat per 
saldo geen HVZ opbrengst oplevert.

Rentebaten
€ 44. Door de dalende rente is een lagere rente ontvangen op de ver-
mogens/spaarrekeningen. Om deze reden is de spaarrekening bij ABN 
opgezegd en alleen nog een vermogensspaarrekening bij ING aanwe-
zig.
Sportvisserij Midwest Nederland-subsidie € 2.970 
In 2018 hebben wij gebruik gemaakt van de subsidie voor activitei-
ten zoals de hengelsportbeurs  en de subsidie uit het jeugdfonds. Dit 
omdat de contributie voor juniorleden niet kostendekkend is door de 
hoge afdracht.

Toelichting op de Verlies en Winst rekening 2018 

Uitgaven 
Afdracht Landelijk en Federatief € 95.540 
Beduidend hoger dan in 2017 door de hogere afdracht. Daar dit be-
kend was is het al in de begroting 2018 opgenomen.

Portokosten 
€ 11.364. De portokosten dalen nog steeds door meer gebruik van e-
mail correspondentie. De aanvragen voor b.v. viswedstrijden worden 
volledig digitaal afgehandeld.

HVZ Nieuws 
€ 15.022. Door een toename in de oplage en stijgende advertentie-
inkomsten is deze kostenpost stabiel gebleven. Enkele uitgaven zijn 
waar nodig met 4 pagina’s uitgebreid.

Bestuurskosten 
€ 1.595. Het bestuur heeft met minimale kosten de HVZ kunnen be-
sturen. Er zijn geen vergoedingen van importantie. Alleen één geza-
menlijke visdag per jaar is de waardering voor de vele werkzaamheden.

Vergaderkosten 
€ 1.341. 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.
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Verzekeringen 
€ 1.208. Het nieuwe gebouw is 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 realise-
ren. De kosten voor de sporthal zijn wel erg gestegen mede daardoor  
dat het leggen van de vloer nu wordt uitbesteed aan derden.
De financiële commissie heeft de boeken en de aanwezige middelen 
op 29 januari 2019 ten kantore van de HVZ gecontroleerd, zal op de 
ledenvergadering verslag doen en deze verzoeken het bestuur over het 
boekjaar 2018 decharge te verlenen.

Begroting 2019 Ontvangsten

Contributies
€ 165.000. De contributie inkomsten zijn toch wat hoger begroot. De 
inkomsten uit inschrijfgelden en herinneringen zijn inclusief. Door 
de vele aktiviteiten van de commissies zien wij het ledenaantal met 
vertrouwen tegemoet.
 
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 
€ 96.000. Afhankelijk van het ledenaantal maar verder geen structu-
rele verhoging.

SVN ledenservice  
€ 7.500. Dit bedrag is berekend op basis van 55% leden met een mach-
tiging en 45% met acceptgiro. Tegenover de vispasafhandeling staat 
een grote reductie van personeelskosten en portokosten. 

Onderhoud en huur viswater 
€ 10.000. Huur visrechten, onderhoud  en visuitzet. Hiervan komt 
65% terug via compensatie visrechten.

HVZ nieuws  
€ 16.000. De redactie en opmaak hebben zich wederom bereid ge-
toond geen prijsverhoging door te voeren. 

Portokosten
€ 12.000. Dit betreft hoofdzakelijk HVZ nieuws verzending. Overige 
kosten zijn aanzienlijk gereduceerd.

Commissies
€ 12.500. De commissies zullen in het jaar 2019 weer  gelden te beste-
den 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. Hierin is ook opge-
nomen de kosten voor de hengelsportbeurs.

Bankkosten
€ 900. Door de verschuiving van contributie inning naar SVN Biltho-
ven zullen de bankkosten naar verwachting enigszins lager uitvallen. 
De kosten van de PIN automaat zijn als bankkosten opgenomen.

Henk op den Akker, de Penningmeester

Balans per 31 december 2018

Activa Passiva

Gebouwen €  4.759 Algemene Reserve
visrechten   Saldo 31-12-2017 € 67.977
Markervaart € 1 Resultaat 2018 € 9.040
Nauernaschevaart € 1 Saldo 31-12-2018 € 77.017
Inventaris € 289 Fonds onderhoud viswater € 40.795
Debiteuren Algemeen € 2.260
Depot TNT post € 1.095 Te betalen kosten 2018 € 1.628

Vooruitbetaalde kosten € 200
Kas €  238 Ontvangen contributies voor 2019 € 100.728
ING RC €  121.255 
Spaar ING €  88.955 
ABN  RC €  1.115 

subtotaal € 220.168 € 220.168

Jeugdafdeling € 3.239 Jeugdafdeling €  3.239 
Wedstrijdcommissie zoet € 3 Wedstrijd zoet € 3
Seniorencommissie € 161 Senioren Comm € 161 

Wedstrijd Zout €  2.407 Wedstrijd Zout €  2.407
Vliegvisafdeling € 6.319 Vliegvisafdeling € 6.319 

Totaal € 232.297 €  232.297
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Verlies en Winst rekening 2018 en begroting 2019

2018 2017 begroting 
2018

begroting 
2019

Ontvangsten
Contributies 160.780 152.902 155.000             165.000
Aanmaningen 845 0                        -
Inschrijfgelden 330 3.192 2.500                        -
Diverse vergunningen 2.089 2.840 2.800                2.000
Distributievergoeding Vispassen - 4.549 0                        -
Rentebaten 44 149 100                     40
Wedstrijden vergoedingen 462 390 300                     400
Fonds onderhoud viswater 4.000                  
Opname uit Algemene reserve
Subsidies F SMWN 2.970 2.000 2.000                   2.000
Compensatie visrechten 6.503 7.053 6.500                   6.500

Totaal 173.178 173.920 173.200                175.940

Uitgaven
Afdracht Landelijk SVN+ Federatief 95.540 89.212 95.000                 96.000
SVN ledenservice vispassen 6.506 9.000                   7.500
Onderhoud en huur viswater 8.057 7.107 10.000                 9.000 
Diverse vergunningen 585 600                     
HVZ nieuws 15.022 13.061 15.000                 16.000
Drukwerk overig 287 699 1.000                   500
Portokosten/distributie 11.364 12.991 10.000                12.000
Personeelskosten/vrijwilligers 1.008 7.847 500                    1.200
Reiskosten 1.222 1.136 1.100                   1.200
Representatiekosten 139 747 1.000                  200
Energiekosten 1.681 1.223 1.500                    1.800
Afschrijving Inv/kantoormachines 872 872 900                    800
Groot onderhoud gebouwen/inv 569 1.040 1.000                  600
Onderhoud kantoormachines 693 467 700                     700
Onderhoud kantoor/schoonmaak 887 690 1.000                   900
Telefoon/Internet/website 1.156 947 1.600                1.200
Overige huisvestingskosten/kantine 1.065 1.137 1.500                  1.100
Kantoorartikelen 591 780 800                   600
Verzekeringen 1.208 1.347 1.400                   1.300
Bestuurskosten 1.595 1.663 2.000                  2.000
Vergaderkosten/Presentaties 1.341 884 1.500                   1.400
Diverse kosten 487 229 1.000                  500
Controle commissie 411 466 800                    800
Wedstrijdcommissie Zoet 1.460 1.400 1.400                   1.800
Wedstrijdcommissie Zout 400 612 400                     600
Jeugdcommissie 1.692 2.164 1.500                   1.200
Vliegviscommissie 540 357 400                    400
Baarscommissie 250 200 500                     500
Seniorencommissie 800 400 800                     1.000
Karpercommissie 277 500                  500
Klaverjascommissie 383 240 100                     400
Roofviscommissie                  300
PR/Hengelsportbeurs/Workshops 4.835 4.478 5.000                   5.000
Visstandbeheercommissie 351 112 300                      300
Bankkosten 868 1.227 1.000                    900
Contributies/Abonnementen 581 305 200                         600
Resultaat 9.040 17.295 2.200                   5.140

173.178 173.920 173.200            175.940



VOOR AL UW (ZEE)AAS  AQUARISTIEK
AQUASCAPING & SIERVISSEN& HENGELSPORT ARTIKELEN

Uw specialist op hengelsport gebied
in IJmuiden

Uw specialist op aquarium gebied
in IJmuiden

KROMHOUTSTRAAT 56
1976 BM IJMUIDEN

ACHTER IN HET PAND VAN
HENGELSPORT IJMUIDEN

MA - VRIJ 8:00 - 18:00
ZA - ZO   8:00 - 17:00

MA - VRIJ 10:00 - 18:00
ZA - ZO   10:00 - 17:00

OPENINGSTIJDEN HENGELSPORT OPENINGSTIJDEN AQUARISTIEK

nieuws april - mei 2019    15kijk ook op onze facebook pagina!
facebook.com/hvznet

Vismaat gezocht!
Als bestuur ontvangen wij regelmatig verzoeken van le-
den die op zoek zijn naar een vismaat. De meeste vissers 
vinden het gezelliger om samen te vissen en zo de vangs-
ten en belevenissen te kunnen delen. 

Het kan ook een andere reden hebben, bijvoorbeeld als gevolg 
van een slechtere gezondheid en/of hogere leeftijd, waardoor 
hulp aan de waterkant noodzakelijk is.
De vorige vismaat is wellicht verhuisd, of misschien zelfs over-
leden. Soms zijn het nieuwe leden die ons HVZ-water nog niet 
zo goed kennen. 
Wat is er dan leuker om samen een hengel uit te gooien en/of 
een bootje te huren, onderlijnen te maken, kennis en ervaringen 
te delen.
Het bestuur onderzoekt graag hoe groot de vraag hiernaar wer-
kelijk is en of we kunnen voorzien in  een platform om vraag 

en aanbod samen te brengen. Dus wie heeft behoefte aan een 
vismaat en bij welke manier van vissen? 
Wie biedt zijn, of haar hulp aan? De HVZ is er voor ons samen, 
voor en door leden! 

Graag zien wij jullie reacties tegemoet via bestuur@hvznet.nl

Namens het bestuur 
Wim de Vries



Beverwijk
Baanstraat 80
1943 CL Beverwijk
0251-270 706

VOOR AL UW  

HENGELSPORT

ARTIKELEN 

VOOR ZOET- EN 

ZOUTWATER

koo-boten

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

De houten schouw uit de Zaanstreek
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Raadhuisstraat 43 - 1541 JB Koog ad Zaan
Telefoon 075-61 60 664

Spinhengel met
molen en nylon
Vanaf € 29,95

Baitcaster met
reel - 1,95 m
10-30 gram
€ 79,95

Pluggen vanaf
€ 3,95

Gratis voor HVZ
Jeugdleden
Op vertoon van je

JeugdVISpas krijg je een
portie maden gratis.

RENTENAAR
HENGELSPORT
Al 90 jaar een
vaste stek voor
sportvissers


