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1.

Opening
De voorzitter, Jaap Que, opent de vergadering om 20:10 uur en heet alle leden van
harte welkom. Er zijn 26 leden aanwezig; 19 leden hebben laten weten dat ze vanavond
niet aanwezig kunnen zijn.

2.

Notulen algemene ledenvergadering op 28 september 2016
Pag. 4: 'Bart van Itersom' moet zijn 'Bart van Iterson'.
Met deze correctie wordt het verslag goedgekeurd.

3.

Verslag bestuur
De voorzitter doet namens het bestuur verslag van de volgende onderwerpen.
Samenstelling bestuur
Op 19 april 2018 zijn tijdens de Ledenraadsvergadering als bestuursleden afgetreden,
Paul Kok (voorzitter), Paul Köhnen (penningmeester) en Nick de Groote (bestuurslid).
Het huidig bestuur bestaat uit, van jong naar oud, Rick van Wees (penningmeester),
Henk van Berkel (aspirant-bestuurslid), Piet Breedijk (secretaris) en Jaap Que als
voorzitter per 19 april 2018.
Magazine Vissen
Afscheid is genomen van onze zeer gewaardeerde redacteur Rolf Bouman. De AHV is
Rolf dan ook dankbaar voor zijn jarenlange tomeloze inzet.
Het blad is vernieuwd en de AHV is overgegaan naar een andere drukker, wat een
kostenbesparing heeft opgeleverd. In 2019 zal de AHV 6 i.p.v. 5 edities magazine Vissen
per jaar uitbrengen.
Financiën
De afgelopen twee jaar is onder de leiding van de oud-voorzitter Paul Kok het financieel
klimaat van de vereniging verder verbeterd; de begroting zag er goed uit en ook
boekhouder is tevreden over het daarin behaalde resultaat.
Contributie
Ook voor het komende jaar zal de contributie niet worden verhoogd; het bestuur
onderzoekt een verlaging van de contributie, zodat de contributie van de AHV in de pas
loopt met de contributie van de omliggende hengelsportverenigingen. Die eventuele
verlaging is afhankelijk van de resultaten van de bevindingen van onze boekhouder. Via
Magazine Vissen zullen de leden hierover worden geïnformeerd.
Inmiddels heeft het bestuur de verkoop van de zogenoemde losse dag- en
weekvergunningen per 1 januari 2019 vereenvoudigd. Op het AHV-kantoor kan straks in
het kader van stroomlijning van de financiën alleen nog per PIN worden betaald.
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Verhoging afdracht aan de Federatie
De AHV heeft tegen de aangekondigde verhogingen geprotesteerd. Niettemin is de AHV
bereid gevonden om gemaakte afspraken binnen de federatie na te komen.

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Daartegenover staat dat de Federatie een bijdrage gaat leveren aan kostenposten van
de AHV ingevolge het nieuwe pachtcontract, zoals voor het opstellen van visstand
beheerplannen.
Sportvisserij Nederland
Binnen SN wordt gesproken over verplichte inbreng van alle wateren met als sanctie bij
het niet voldoen, geen afgifte van vergunningen! Samen met onder meer de
hengelsport verenigingen Utrecht en Groot-Rotterdam verzet de AHV zich hiertegen.
Leden krijgen niet meer automatisch de papieren lijst met ingebrachte wateren. In de
visplanner-app zijn deze wateren te vinden en ondervangt deze app dus de papieren
lijst. Leden die de papieren versie toch willen ontvangen, kunnen contact opnemen met
het AHV-kantoor.
Hengelsportvereniging Vislust Monnickendam
Een ondernemer in Amsterdam-Noord verkoopt vergunningen van deze vereniging, die
buiten Amsterdam is gelegen. Deze club is in een jaar gegroeid van 396 naar 633 leden.
Het vermoeden bestaat dat hier veel Amsterdammers i.v.m. een goedkopere
vergunning afgifte bij zijn. De AHV keurt deze handelswijze af, nu in federatief verband
hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt. HV Vislust is schriftelijk door de federatie
MidWest verzocht om hierover met de AHV rond de tafel te gaan zitten; dit laatste is
helaas niet gebeurd. Daarom heeft de AHV in overleg met de Federatie besloten leden
van Vislust uit te sluiten van alle AHV-wateren, dus zowel ten aanzien van de
ingebrachte als de niet-ingebrachte wateren. Sportvisserij Nederland is ook over deze
kwestie in kennis gesteld.
Controle
De AHV beschikt over een eigen BOA (Jan Spel) en daarnaast 13 controleurs. De BOA
controleert nu alleen nog op niet-ingebrachte wateren. De AHV onderzoekt de
mogelijkheid om ook op de ingebrachte wateren te gaan controleren, tegen een
vergoeding door de Federatie. De BOA werkt nu nog als ZZP-er voor de AHV, maar dit
staat Dienst Justis niet meer toe. De AHV zal betrokkene daarom in dienst moeten
nemen.
Personeel
Een kantoormedewerkster is uit eigen initiatief per 1 augustus 2018 vertrokken. Haar
taken zijn overgenomen door de andere twee medewerkers. Het kan zijn dat het
kantoor iets minder vaak open is dan men tot nu toe gewend was; b.v. een periode in de
zomervakantie en kerstvakantie.
Herhuisvesting
De gemeente Amsterdam heeft een Watervisie opgesteld waarin onder meer staat dat
de gemeente het Watersporteiland Sloterplas wil opwaarderen. De AHV is meteen gaan
onderzoeken of op deze plek een volwaardig clubhuis gebouwd kan worden.
Gaandeweg bleek dat de AHV de enige partij was die kan investeren. De AHV heeft
gesprekken gevoerd met de gemeente en het zag er in eerste instantie veelbelovend uit.
Een architect van de AHV heeft reeds schetsen gemaakt, die door twee stadsarchitecten
en Ruimtelijk Ordening zijn bekeken. Door personele wisselingen en miscommunicatie
binnen de gemeente lijkt het of de AHV nu weer terug bij af is. Het bestuur gaat
hierover met het gemeentebestuur in gesprek want dit is niet de manier van met elkaar
zakendoen.
Streetfishing
Streetfishing is een nieuw fenomeen binnen onze hengelsport en scoort heel hoog. Op
25 juni 2017 was finale Streetfishing in Amsterdam. Op 4 november 2018 vindt weer
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een dergelijk evenement met 100 deelnemers plaats. De belangstelling hiervoor
overschrijdt het aantal beschikbare plaatsen.
Er zijn nog extra controleurs nodig om de deelnemers te begeleiden.
Jeugd
De AHV kan terugkijken op onder meer een zeer succesvolle jeugdvisdag op 15 juli 2017
in Hilversum, het jeugdkampioenschap Amsterdam op 24 september 2017 en de
jeugdclinic op 30 juni 2018.Vislessen op school zijn ontzettend leuk om te geven en er
komen steeds meer aanvragen, maar dat betekent wel dat de AHV wel meer
vismeesters, viscoaches en vrijwilligers nodig heeft.
Visrechten
Door een ruil met een niet meer bruikbaar water in de buurt heeft de AHV het visrecht
op de fortgracht van het Fort aan de Drecht te Uithoorn verkregen. De AHV is verder
nog in onderhandeling over het visrecht op de Kromme Mijdrecht.
Trailerhelling
Trailerhelling Nieuwe Meer is m.u.v. zomervakantie weer opengesteld. Er is daar veel
overlast. Wellicht wordt deze verplaatst naar de Riekerweg met meer toezicht.
Commissie Waterbeheer
De Stichting voor Visserijkundig Onderzoek heeft sinds 2017 enkele afvissingen gedaan.
Het eerste visstandsbeheerplan is gemaakt voor Groengebied Amstelland. Hier zijn de
visrechten van der AHV nu weer met zes jaar veiliggesteld.
Bosbaan
De Bosbaan was de hele zomer niet toegankelijk voor vissers, omdat het Bos de belijning
niet uit de baan wilde halen. Op 2 november heeft de AHV een gesprek met een
vertegenwoordiging van het Bos over de planning voor 2019; de AHV streeft ernaar dat
het water van de Bosbaan vaker toegankelijk voor vissers wordt.
Missie en visie 20125
Het bestuur zal een bedrijfsplan voor de AHV opstellen. Hiervoor zal een extern bureau
ook eerst een onderzoek doen naar de totale organisatie van de AHV. De onderzoekers
hierover zullen gesprekken voeren met het bestuur, personeel en met een afvaardiging
van de ledenraad.
Pachtcontract
Het laatste en wellicht het belangrijkste onderwerp betreft het pachtcontract, dat per 1
augustus is ingegaan voor zes jaar. Ondanks de vele tegenwerking van met name de
Partij van de Dieren en GroenLinks (er zijn 8 moties ingediend) is toch gelukt om een
pachtcontract met de gemeente af te sluiten.
Vrijwilligers
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet. De AHV kan nog meer vrijwilligers
gebruiken, ook voor deelname in het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit vier personen
en dat is gelet op de vele bestuurswerkzaamheden eigenlijk te weinig. Het bestuur gaat
graag met de leden in gesprek op welke wijze vrijwilligers te vinden, te behouden en te
belonen zijn.
Vragen aan het bestuur
Robert van der Hoek vraagt of men in de toekomst nog contant kan afrekenen aan de
balie van het AHV-kantoor. Antwoord: het is de bedoeling dat uiteindelijk alleen nog
maar per Pinpas betaald kan worden. Zie ook 3.4
Robert van der Hoek vraagt of de Federatie terugkoppelt naar aanleiding van meldingen
van calamiteiten. De secretaris antwoordt dat de Federatie geen terugkoppeling doet
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naar aanleiding van dit soort meldingen. Het bestuur zal hier navraag naar doen. Voor
de toekomst werken de AHV en de gemeente Amsterdam samen aan een
calamiteitenplan. De verwachting is dat dit beter werkt dan de langere route via de
Federatie in Uitgeest. Het is de bedoeling dat bij calamiteiten ook de hulp van andere
instanties kan worden ingeroepen.
Simon Engels vraagt wat het voordeel is van het bouwen van een nieuw clubhuis. De
voorzitter antwoordt dat de AHV aan de Sloterplas een echt clubhuis wil bouwen, waar
ook ruimte is voor allerlei activiteiten van leden. Het wordt dus geen kantoorpand, zoals
dat thans het geval is, maar een verenigingsgebouw.
John Licht vraagt of de nieuwe steiger bij het Fort aan de Drecht toegankelijk zal worden
voor mindervaliden. De voorzitter antwoordt dat dit zeker de bedoeling is. Hij
suggereert om de bestaande vissteigers aan een toegankelijkheidsschouw te
onderwerpen. Robert van der Hoek vertelt dat hij daar mee is begonnen, maar geen tijd
heeft om deze klus af te maken. Misschien kan de heer Licht en de heer Engels hierbij
helpen.
Alex van der Velden vertelt dat de AHV een jaar of tien geleden ook al eens heeft
geprobeerd de lijnen vaker uit de Bosbaan te laten halen. Het Bos wilde de AHV
hiervoor 10.000 euro in rekening brengen. Dit is toen door de AHV geweigerd.
Leo Blom: de AHV beschikt nu over 2 bankrekeningen bij de ING. Het bestuur wil dit
terugbrengen naar 1 omdat dat eenvoudiger en goedkoper is. De heer Blom denkt
echter dat het wel goed is om twee rekeningen aan te houden, waarvan een met een
laag saldo voor dagelijkse betalingen, en 1 met de rest van het saldo waar minder
makkelijk toegang toe is. De voorzitter reageert dat er nu al maxima gelden per pas en
per overschrijving.
Ron Stoorvogel vraagt of er in Amsterdam spanningen zijn tussen beroepsvissers en de
hengelsport. De secretaris antwoordt dat volgens het nieuwe pachtcontract
beroepsvisserij niet meer is toegestaan in Amsterdam. Aan de twee beroepsvissers die
op AHV- water vissen, kan en mag de AHV mitsdien geen nieuwe vergunning meer
geven. Andersom huurt de AH ook water van beroepsvissers. De samenwerking met
deze vissers is goed. Voordeel voor onze leden is dat de AHV deze wateren niet mag
inbrengen.
Ko van Vliet vraagt of jubilerende leden een attentie krijgen. Dit was vroeger het geval.
Het bestuur zal hiernaar kijken.

5.

Verkiezing van de ledenraad
Van de 43 leden hebben er 10 zich afgemeld. Er zijn vijf nieuwe kandidaten, te weten:
Leo van der Hilst, Richard Kamminga, Gaston Klein, Exan Koelemeijer en Liong Que.
Tijdens de vergadering melden zich Sander van der Velden en John Licht aan, die zich
niet van tevoren niet hebben aangemeld en ook niet vijf steunverklaringen van leden
hebben. De ledenvergadering gaat des verzocht akkoord met de kandidaatstelling. Alle
40 kandidaten worden verkozen in de ledenraad.

6.

Verkiezing van de commissie voor het lezen van de notulen
Alex van der Velden en Bart Roest zullen de notulen lezen.

7.

Verkiezing van de commissie van beroep en van Overtredingen
Deze commissie komt zelden bij elkaar, maar moet wel ingesteld worden. De commissie
bestaat uit vier personen en eventueel vier reserveleden. De heer Tenty en de heer

Dulfer zijn herkiesbaar. Oliver Waard en Alex van der Velden zijn kandidaat. Deze vier
leden worden benoemd in de commissie.
Rob Lokhoff is lid van de Commissie ter Behandeling van Overtredingen. Ook deze
commissie is al lang niet meer bij elkaar geweest omdat ze geen rapportages meer
krijgen. Controleur Robert van der Hoek reageert dat er ook weinig aanleiding toe is. Hij
ziet weinig problemen aan de waterkant.
8.

Verkiezing van de kascontrolecommissie
Benoemd worden Bart van Iterson, Juul Steyn en Fred Buree.

9.

Sluiting
Om 22.20 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging van ieders inbreng, de vergadering;
hij wenst iedereen een goede reis naar huis.
Er is tot slot nog gelegenheid om een drankje te halen bij de bar.

