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Verslag van de algemene ledenvergadering van de Amsterdamse Hengelsportvereniging 

(AHV) van 2 juli 2014 

Plaats: De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam. 

 

Verslag: D. van Bezooijen (notulist) 

 

1. De waarnemend voorzitter, Ton van der Meché, opent de vergadering om 

20:30 uur. 

 

De heer van der Meché vertelt dat hij op verzoek van de ledenraad een half jaar ‘op de 

winkel heeft gepast’. De AHV heeft echter een slagvaardig bestuur nodig dat 

maatschappelijke ontwikkelingen om kan zetten in leuke activiteiten die de leden 

gezamenlijk kunnen ondernemen. De heer van der Meché zal vanavond zijn functie 

neerleggen. De ledenvergadering kiest een nieuwe ledenraad. Aansluitend aan de 

ledenvergadering zal er een ledenraadsvergadering zijn waarin de ledenraad een nieuw 

bestuur zal kiezen. Indien er vanavond geen nieuw bestuur wordt gekozen, zal de heer 

van der Meché het lot van de verenging in handen van de federatie leggen. 

Als gasten zijn vanavond aanwezig: de heer Bongers directeur van Sportvisserij 

Nederland; mevrouw Oudshoorn, bestuurder van Sportvisserij Nederland; de heer 

Bermond, psycholoog aan de UvA en de heer Tromp, bestuur ondersteuner en tevens 

schrijver van de beleidsnota voor de AHV.  

 

De heer Dulfer zal de vergadering verder leiden als technisch voorzitter. 

 

2. Instellen van een commissie voor het lezen van de notulen van deze 

vergadering 

 

De heren Weitjens, Hendrix en Breedijk worden gekozen in deze commissie. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering van 8 mei 2012 

 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Verslag over het afgelopen half jaar 

 

* De heer van der Meché kreeg op de ledenraadsvergadering in december 2013 

onverwacht het verzoek om interim voorzitter te worden. Met hulp van onder meer de 

heer Dulfer en de heer Hendrix heeft hij in de afgelopen maanden de lopende zaken 

afgehandeld en de spreekwoordelijke winkel open gehouden. 

De zoektocht naar nieuwe bestuurskandidaten verliep moeizaam.Uiteindelijk zijn nieuwe 

kandidaten gevonden. 

* Er loopt een onderzoek van de Dienst Justis naar de Bijzonder Opsporingsambtenaar 

(BOA) die als ZZP-er voor de vereniging werkt. Om mogelijke misverstanden te 

voorkomen heeft de AHV zijn werkzaamheden opgeschort. Er zijn ook geen facturen 
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meer betaald. De BOA heeft vervolgens juridische stappen ondernomen tegen de AHV. 

Deze procedure loopt nog. Een eerste schikkingsvoorstel is afgewezen. 

* De Partij voor de Dieren heeft vragen over het sportvissen gesteld aan het 

gemeentebestuur en lijkt uit op een verbod op de sportvisserij. De gemeente heeft de 

AHV gevraagd om te helpen bij het beantwoorden van de vragen. De heer Bermond, 

psycholoog aan de UvA, heeft voor de AHV het rapport ‘vermeend vissenleed’ 

opgesteld, dat ingaat op beweringen van de Dierenbescherming en de 

Vissenbescherming. 

* Het jaar 2013 is afgesloten met een groot financieel tekort. In 2014 zal dit tekort naar 

verwachting de helft lager zijn. 

* Over de toekomst van de AHV merkt de heer van der Meché op dat de vereniging al 

jaren kampt met een teruglopend ledental. Tegelijk groeien andere 

hengelsportverenigingen en neemt ook het aantal inwoners van Amsterdam toe. De AHV 

doet iets niet goed. De heer van der Meché heeft in de afgelopen maanden gesproken met 

allerlei personen en organisaties. Hier zijn veel nieuwe ideeën uit voortgekomen die 

verwerkt zijn in een beleidsnota. 

 

5. Verkiezing kascontrolecommissie 

 

De heren Breedijk, van der Velden en Buree worden gekozen. 

 

6. Verkiezing Commissie van Beroep 

 

 De heren Dulfer, Breedijk, Buree en Lokhoff worden gekozen. 

 

7. Verkiezing ledenraad 

 

De kandidaten die nog niet lid zijn van de ledenraad, hebben allemaal minstens vijf 

steunbetuigingen ingeleverd en zijn hiermee verkiesbaar. Eén kandidaat, de heer Raggers, 

trekt zich terug uit de verkiezing. Op de kandidatenlijst staan ook de namen van tien 

ledenraadsleden die nog niet hebben laten weten of ze bereid zijn om opnieuw in de 

ledenraad zitting te nemen. Van deze leden geven mevrouw Van Vliet-Hendriks en de 

heer Van Iterson aan dat zij zich kandidaat stellen voor de ledenraad. De anderen zijn niet 

herkiesbaar. 

 

De heer Lokhoff verzoekt om een schriftelijke stemming, omdat het over personen gaat. 

De heer Dulfer geeft aan dat hier vanavond eigenlijk te weinig tijd voor is. Hij brengt het 

voorstel van de heer Lokhoff in stemming. 18 mensen stemmen voor, 19 tegen. 

 

De heer Dulfer stelt voor om per acclamatie over de hele kandidatenlijst te stemmen.  

De heer Lokhoff maakt bezwaar tegen deze manier van stemmen. Hij wil dat de 

kandidaten per persoon al of niet gekozen moeten kunnen worden. 
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Op voorstel van de heer Dulfer wordt de hele kandidatenlijst in één keer aan de 

vergadering voorgelegd. Een meerderheid stemt in met de kandidatenlijst. Alle 46 

kandidaten worden gekozen in de ledenraad. Er melden zich geen extra kandidaten. 

 

8. Rondvraag 

 

* De heer Kenemans stelt voor de nieuwe beleidsnota te bespreken op de algemene 

ledenvergadering. De heer Dulfer antwoordt dat het geen officieel document is, het dient 

enkel ter inspiratie. Het hoeft niet vastgesteld te worden. Alle aanwezigen krijgen een 

kopie mee. De heer Kenemans vindt het een gemiste kans om de nota niet te bespreken. 

* De heer Buree vraagt wie de heer Tromp is. Antwoord: hij is door de heer van der 

Meché gevraagd om mee te denken over het beleid van de AHV. Dit was een betaalde 

opdracht. 

* Mevrouw Vermeer merkt op dat het niet handig lijkt om iemand die betrokken is bij 

een intern conflict, in de kascommissie te kiezen. Zij doelt op de heer van der Velden. De 

heer Dulfer vraagt of de heer van der Velden zich misschien wil terugtrekken uit de 

kascommissie. De heer van der Velden wil dit echter niet. 

 

9. De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur. 
 


