
 

 

 
 

Notulen jaarvergadering gehouden op 10 maart 2022. 

1. Opening, 
Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden, ereleden, oud bestuursleden, en adviseur verenigingen  
van Sportvisserij Oost Nederland, de heer Dirk Otten, welkom. 

De overleden sportvrienden worden herdacht.  
Ook het afgelopen jaar was er nog steeds corona, dus was er nog voorzichtigheid geboden. Veelal online vergaderen, 
waardoor het niet echt makkelijker op werd. Fysiek vergaderen geeft meer en sneller duidelijkheid. Gelukkig hebben 
we ook een aantal keren met elkaar om tafel gezeten. We hebben toch een aantal wedstrijden kunnen vissen en het 
werk langs de waterkant kunnen uitvoeren. Denk hier aan visplaatsen maaien, snoeien en het afval afvoeren. 
Daarvoor dank aan onze vrijwilligers, zonder hen lukt het niet om alles gedaan te krijgen. We hebben hard gewerkt 

aan een nieuwe website, deze staat nu online. Mark Hegeman hiervoor bedankt, het ziet er geweldig uit. Dit jaar 

gaan we ons jubileum vieren, met als activiteit forel vissen visvijver burg. Boersingel op zaterdag 28 mei.  
Het is alleen voor de leden van HSV “Ons Genoegen”. Men dient zich hiervoor wel op te geven. Laten we er een  
mooie happening van maken. Op 26 en 27 mei mag er niet gevist worden in de vijver. 
 
2. Vaststellen agenda, 
Er is één aanvullend punt voor de agenda, punt 8a: Dirk Otten “Adviseur Verenigingen” Oost Nederland gaat ons 

het een en ander over vrijwilligerswerk voor verenigingen vertellen. 
 

3. Mededelingen, 
 Aanwezig zijn 34 leden en het bestuur. 
 Met kennisgeving afwezig zijn Theo Oosterwechel en Freddy Nijen Twilhaar. 
 Er wordt binnenkort een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in visvijver Duivecate door SVO Oost Nederland. 

Zo krijgen we inzicht over de visstand en mogelijk eventuele problemen te tackelen. 
 Wij zijn bezig samen met Sportvisserij Oost Nederland om 30 vissteigers te realiseren aan het Overijssels kanaal 

      in Marle. Het betreft de wedstrijdzone. Hopelijk kunnen we in 2023 – 2024 hier gebruik van maken. 
 Sportvisserij loodvrij een beter milieu begint bij jezelf. En als sportvisser ga je natuurlijk voor een schoon 

watermilieu. Lood hoort daar niet in thuis, want dat metaal is vervuilend en ongezond voor mens en dier. 
Sportvisserij Nederland zet daarom in op het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven om tot een loodvrije 
hengelsport te komen. Doel is dan ook om uiterlijk 2027 een volledig loodvrije hengelsport te hebben. Tijdens 

enkele activiteiten van Sportvisserij Oost Nederland wordt gelegenheid geboden lood om te ruilen. 
 Ook dit jaar organiseren we voor de jeugd weer een aantal wedstrijden, deelname is gratis, wel even opgeven 

dit in verband met de prijzen e.d. 
 De vereniging is opzoek naar nieuwe controleurs, wij bieden u de mogelijkheid om eens mee te lopen tijdens 

een controleronde zodat u ziet wat het inhoud. 
     

4. Notulen 2021 & Jaarverslag 2022, 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen, zodat deze worden goedgekeurd. 
De secretaris wordt bedankt voor de werkzaamheden. 
 

5. Verslag kascommissie, 
Leden zijn Jan Wevers en Jan Hallink. 
Jan brengt verslag uit, en geeft aan dat alles perfect en orde was. 
Jan Wevers en Jan Hallink worden bedankt voor de werkzaamheden, het bestuur wordt gedechargeerd voor het 
financiële beleid. 
 

 

6. Financieel verslag penningmeester 2021 & begroting 2023, 
De penningmeester geeft uitleg over het verslag 2021 en de begroting 2023. 
Na enkele vragen over de uitgaven en begroting zijn er geen op – of aanmerkingen, waardoor de penningmeester 
wordt bedankt voor de werkzaamheden. 
 
 



 

 

 

 

7. Benoeming kaascommissie, 
Aftredend is Jan wevers. Hij wordt bedankt voor de werkzaamheden. 
Leden zijn nu Jan Hallink en Johan Zwinselman. 
Als reserve meld zich Arie van den Ham. 
 

8. Bestuursverkiezing, 
Aftredend en herkiesbaar is Marcel Hegeman. 
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend, hij wordt opnieuw benoemd voor een periode van 3 jaar. 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn voorzitter Ben Meijer en bestuurslid Theo Oosterwechel 
Theo is wegens omstandigheden niet aanwezig. 
In februari 2013 stelde hij zich kandidaat als bestuurslid.  
Sindsdien is hij bestuurslid geweest en tevens voorzitter van de wedstrijdcommissie in de periode 2013 – 2022. 

Ben wordt in 1999 benoemd tot vertegenwoordiger van de jeugdcommissie in het Regio bestuur. In 2002 wordt hij 
voorzitter van Rayon 1 en vanuit die functie bestuurslid Sportvisserij Oost Nederland. In 2004 wordt hij bestuurslid 
van onze vereniging en voorzitter vanaf 2012 tot 2022. Ben wordt door de vergadering verkozen tot erelid. 
Ben krijgt een envelop met inhoud en bloemen voor zijn werkzaamheden.  
Als nieuwe voorzitter wordt voorgesteld om Jochem Sampimon te benoemen, de vergadering gaat onder applaus hiermee 

akkoord. Jochem neemt hierna, voor het resterende gedeelte van de vergadering, het voorzitterschap over van Ben. 

 
8a. Presentatie Dirk Otten  Sportvisserij Oost Nederland, 
Dirk Otten is adviseur verenigingen bij de federatie Oost Nederland. Vanuit zijn functie wil hij graag in gesprek gaan 
met verenigingen. Het bestuur heeft de taak om de vereniging draaiende te houden. Een mooie taak, maar in de steeds 
veranderde maatschappij kan dat soms behoorlijk lastig zijn. Hoe betrekt u de leden, waar vindt u voldoende vrijwilligers, 
hoe zorgt u voor bestuurlijke opvolging, hoe gaat u het gesprek met gemeente aan , enz., het was een leuke presentatie. 

Hij wordt hiervoor bedankt. 
 

9. Mededelingen wedstrijd & jeugdcommissie, 

Jan Hallink, brengt het verslag uit van de 60+ – competitie. Het was een spannende competitie met gezellige wedstrijden. 
 Kampioen 2021: Mannus Ravenshorst 10.120 gram. 
 Grootste vis 2021; Willem Weinreder, brasem 57 cm. 

 
Henrie Hegeman, brengt verslag uit van de jeugdcommissie. 

 Kampioen 2021; tot 14 jaar Tian Huisman 3.610 gram. 
 Kampioen 2021; 14 t/m 17 jaar Milan Kleine Staarman 4.565 gram. 
 Grootste vis 2021: Thomas Knobben 43,5 cm.  Yinthe Huisman 32 cm. 
 De jeugdcommissie bedankt iedereen die meegeholpen heeft met de jeugdcursus en wedstrijden. 

 

Hans Hoppen, brengt verslag uit van de wedstrijdcommissie. 
 Kampioen 2021: Johnny Hofman 16.480 gram. 
 Grootste vis 2021: Theo Oosterwechel, brasem 55,5 cm. 
 Er wordt dit jaar gevist in 3 vakken. 
 Bedankt voor de sportieve inzet het afgelopen seizoen en goede vangsten voor het komende seizoen gewenst. 

 

10. Rondvraag, 
Jan Hallink, ik stop, zoals aangegeven met de 60+ competitie. Wie wil Henk ter Avest helpen met de wedstrijden.  
Peter Calkhoven en Jans Willems melden zich hiervoor aan. 
Arie van den Ham. We hebben een nieuwe voorzitter, gaat hij ook zitting nemen in het bestuur van Sportvisserij 
Oost Nederland. Voorzitter, ik ga mij eerst concentreren op het voorzitterschap van de vereniging. 

Henk Kuipers, wordt er tijdens het forel vissen nog van plaats gewisseld na een bepaalde tijd. Antwoord: er wordt niet  

van plaats gewisseld. 
Is er een open verbinding visvijver Duivecate met de Regge. Voorzitter, er is alleen een overloop naar de Regge. 

 

11. Sluiting, 
De jeugd- en wedstrijdcommissie, bodes, Boa’s en iedereen die een bijdrage heeft geleverd voor de vereniging worden 

bedankt voor de inzet en werkzaamheden in het afgelopen jaar. 
Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering, bedankt iedereen voor de komst en 
wenst allen wel thuis. 

 
Nijverdal, 9 maart 2023  

 


