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Cees opent de vergadering met een welkom voor alle aanwezigen en in het bijzonder voor aanwezige
ereleden, de afvaardiging van federatie Fryslân bestaande uit Harrie Holman (voorzitter), Tamme 
Smit en Sybren van der Heide. 
Afmelding is er van Van der Galien en Herman Stek.
Er volgt een verzoek tot een korte stilte voor die leden die in de afgelopen periode overleden zijn.

Notulen 2017
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

Jaarverslag 
Jaarverslag lag voor elke aanwezige van de vergadering ter lezing op de tafels. Het is een redelijke 
intensief jaar geweest waarbij veel zaken gepasseerd zijn. Naast de nodige bestuursvergaderingen en
afdelingsvergadering zijn er vergaderingen, bijeenkomsten en presentaties bijgewoond bij o.a. 
Sportvisfederatie Fryslân (SFF), Wetterskip Fryslân, Sportvisserij Nederland (SVN) en gemeenten. Er is
een opstart gemaakt met Sportvisserij op de Kaart (SOK) in samenwerking met de SFF en waar nodig 
SVN. DE HSV is aanwezig geweest op de hobbybeurs waar bestuurslid Magda Nelen voor een 
uitstekende organisatie had gezorgd en waar goede toeloop van jeugdige sportvissers daar een 
gevolg van was. Bij een calamiteit in het Julianapark in Leeuwarden waar massale vissterfte dreigde 
heeft het bestuur samen met de gemeente voor maatregelen gezorgd ter voorkoming van erger. 
Tegelijk is er met de gemeente afgesproken om tot een definitieve oplossing te komen voor deze 
vijver voor de volgende jaren. Harold Wildeboer heeft afscheid genomen van het bestuur in 2017. De
daarmee ontstane vacature is niet opgevuld omdat een geschikte kandidaat daarvoor niet gevonden 
is. De functie van penningmeester is eveneens vacant gebleven. Om toch een correcte boekhouding 
te kunnen voeren is de administratie ondergebracht bij commercieel bureau Admileo. Op de ALV 
2017 heeft Gerard Kalverla zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Maar vanwege privé 
heeft Gerard kort na de ALV zijn bestuursfunctie weer neergelegd. In december 2017 hebben twee 
jonge mannen zich gemeld voor een bestuursfunctie. Aiso Lycklama en Raymon Veenstra “lopen 
mee” tot de ALV 2018 waarna door stemmen door de leden tot benoeming kan worden overgegaan. 

De karpercommissie bestaande uit Martijn Nederpel, Mathijs Jansma en Sjors vanuit het bestuur 
heeft zich met name beziggehouden met uitvoering van het SOK. Plannen die in 2017 zijn opgesteld 
zijn verder uitgewerkt. Vijvers in Leeuwarden en Dokkum worden/zijn eerst aangepakt inzake 
overmatige begroeiing bestrijden en het uitzetten van karpers. De komende jaren zal uitvoering van 
het SOK leidend zijn voor de karpercommissie

Magda Nelen gaf een presentatie van de activiteiten van de jeugdcommissie het afgelopen seizoen. 
Veel scholen zijn bezocht voor zowel theorie als praktijk met en door de kinderen. Het betreft 
scholen in Leeuwarden, Hallum, Dokkum en Kollum. Scholen in Britsum en Westergeest waren 
nieuwkomers. Behalve de vislessen krijgen de deelnemende kinderen een lespakket, visdiploma, een 
vaste hengel en een goodiebag. De Fuik en Decathlon hebben met voer en aas en dergelijke de visles-
activiteiten gesponsord. 

De wedstrijdcommissie deed verslag van de gehouden wedstrijden en de nodige 
onderhoudsactiviteiten die een wedstrijd mogelijk moeten maken. Wat betreft vangsten is het een 
gemiddeld jaar geweest. De wedstrijden hebben een flink aantal deelnemers opgeleverd zodat er 
met tevredenheid teruggekeken wordt. De Nederlandse kampioenschappen dobbervissen 55+ en 55-
zijn in het Van Harinxmakanaal vervist.



De roofviscommissie heeft in 2017 een roofvislezing georganiseerd waarbij consultanten van Fox de 
lezing presenteerden. De prijzen voor de verloting zijn beschikbaar gesteld door Mathijs Jansma van 
De Fuik.

Froskepolle 
Cees licht toe dat de HSV Leeuwarden meedoet in een project dat onderzoekt of een eigen clubhuis 
op de Froskepolle tot mogelijk heden behoort. Behalve de HSV doen de federatie, in de buurt 
gevestigde ondernemers de kanovereniging e.d. dergelijk mee. Harrie Holtman vulde namens de 
federatie aan dat het gehele project in de ideeën fase verkeerd waarbij onderzoek en afstemming 
met alle partijen nog plaat moet vinden. De federatie neemt daarbij een afwachtende houding in 
afwachting van het onderzoek.

Financieel jaarverslag
De administratie is in handen van administratiekantoor Admileo. Er zijn geen bijzonderheden te 
melden over het afgelopen jaar. Doordat er diverse dingen/zaken zijn ondernomen zijn er geen 
noemenswaardige verschillen.
Kascommissie: wat opviel was dat door onwetendheid van Admileo betreffende de hengelsport 
kosten en/of opbrengsten soms op foute journaalposten worden geboekt. Op aangeven van de 
kascommissie zal Admileo kosten voortaan ten laste brengen van de juiste portefeuilles. Het huidige 
4-ogen principe “voorzitter HSV en kantoor Admileo” garandeert voldoende de integriteit. 
Kascommissie verleent decharge voor het afgelopen boekjaar waarmee de vergadering instemt. Voor
een volgende kascommissie melden Richard Groenewold en Sieds Leistra zich aan.

Federatieve zaken
In het komende seizoen zal de afdracht naar de federatie toe per 1 januari 2019 met € 1 worden 
verhoogd. Ook de afdracht naar SVN toe wordt per die datum met € 1 verhoogd. Het bestuur stelt de
vergadering voor om in te stemmen met een verhoging van de contributie van € 1 per 1 januari 2019 
en in 2019 op de volgende ALV weer met € 1 per 1 januari 2020. De vergadering stemt hier mee in. 

Bestuurszaken
Cees Anceaux en Hans Vijgeboom zijn aftredend en herkiesbaar het geen met applaus wordt 
gewaardeerd door de vergadering. Siu is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter dankt Siu voor 
zijn inzet tijdens zijn bestuursperiode in woorden maar ook met een kleine presentje. Het bestuur 
stelt twee nieuwe kandidaten voor ter benoeming. Aiso Lycklama op jeugd, communicatie en 
promotie en Raymon Veenstra op de portefeuille visstand beheer. Ook hier wordt de benoeming 
bekrachtigd met applaus.

Rondvraag:
Harold Wildeboer: de onlangs verschenen monitoring Lauwersmeer laat verontrustende beelden zien
van een sterk afgenomen snoekbaarspopulatie. Snoekbaars was een speerpunt voor de HSV maar 
snoekbaarsvissers maken zich nu ernstig zorgen en wijst hierbij lichtelijk naar het beroep op het 
Lauwersmeer. 
Harrie (vrz federatie) antwoord dat in gevallen zoals deze vaak al snel naar het beroep gewezen  
wordt. Het monitoringsrapport is onduidelijk over hoe de afname van de snoekbaarspopulatie is 
ontstaan. Vanuit de federatie wordt aangedrongen op verdergaand onderzoek. In afwachting 
daarvan zullen vooralsnog geen conclusies worden getrokken. Voor wat betreft de controles: de 
boa’s hebben bij diverse gelegenheden geen overtredingen kunnen constateren. Er zal worden 
gestreefd naar meer controles enerzijds en anderzijds zal samenwerking met beroep richting 
duurzaam beleid worden gezocht. Staatsbosbeheer (SB) verstrekt contracten voor de duur van drie 
jaar en hen is gevraagd om toestemming op het aantal netten op de ondiep plaatsen af te laten 
nemen. SB laat deze visserij ongemoeid.



Harold vraagt naar het aantal controles op de nachtvisserij door het beroep. Harrie antwoord dat dat 
wel is toegezegd maar dat uitvoering hiervan door de overheid achterwege is gebleven.
Martijn Nederpel merkt op dat sportvissers voor meer controles extra kosten hebben gehad maar 
dat achteraf blijkt dat de sportvisser de klos is als het op controles aankomt. Harrie licht toe dat die 
aanname foutief is. Boa’s worden aangesteld voor controle op sportvissers. Door de bijvangstregeling
met het beroep zijn afspraken met hen gemaakt over controle hierop.
Johan Dijkstra brengt naar voren dat het vreemd gevonden kan worden dat er een zo scherpe daling 
is geweest in het snoekbaarsbestand. Dat vereist volgens hem verscherpte controle.     
Herman Schuurman geeft aan dat zwartepieten tot niets leidt. Hij roep op tot verdergaande 
samenwerking tussen beroep en sportvisserij.
Harrie licht toe dat tijdens de VBC-vergadering die binnenkort op het programma staat het rapport 
nader zal worden bekeken en dat daarna onderzoeken volgen naar oorzaken. Hij benoemt eveneens 
de Kaderrichtlijn Water die als gevolg heeft dat het openbare water schoner (lees helderder) met 
verregaande consequenties voor wijziging soorten vis. Zo neemt de snoek weer toe waar eerst de 
snoekbaars domineerde.
Sieds Leistra zegt dat een belangrijke beleidstaak van de federatie is dat er voldoende vis in een 
water hoort te zitten. Nu dit voor snoekbaars niet (meer) geldt moet er door de federatie plan van 
aanpak worden opgesteld. 
Cees Maan stelt voor om snoekbaars uit te zetten. Mogelijk kostbaar maar het schijnt wel een 
mogelijkheid te zijn.
De voorzitter zegt toe met de federatie in gesprek te gaan over verder onderzoek en mogelijke 
maatregelen. Harrie in hoedanigheid van lid HSV, stelt voor om een commissie samen te stellen die 
onderzoek instelt. Belangrijk is dan wel dat een dergelijke werkgroep snel wordt samengesteld. Uit 
de vergadering melden zich de volgende leden die plaats willen nemen in de werkgroep: Herman 
Schuurman, Harold Wildeboer, Richard Groenewold, Sieds Leistra, Anne Menno en Jelco Visser. Zij 
nemen het initiatief en stellen t.z.t. de HSV en de federatie van de uitkomsten op de hoogte.

De voorzitter bedankte alle aanwezigen voor hun positieve inbreng en sluit de vergadering rond de 
klok van 22.00 uur.

Sjors Hempenius


