
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Notulen algemene ledenvergadering AHB Uitgeest, gehouden op 24 mei 2017 om 20:00 
uur op de Populierenlaan 78 in Uitgeest. 

 

Aanwezig bestuur: 
Jo van Dam, vz 

Natasja Voordewind, secr 
Niels Koerts, pm 

Pico Pilkes (jeugd) 
Harry van den Berg (beheerder De Kuil) 
Wesley Wielink (controleur) 
 
Leden: 
Ramon de Leeuw 
Marcel Acquoy          

 
1.  Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 20:07 en heet alle aanwezigen welkom en in het bijzonder 
Wesley Wielink. Vz geeft aan dat zijn gezondheid te wensen overlaat, hij heeft een longontsteking en 

hartklachten. Vz deelt mede dat dit zijn laatste vergadering is. In verband met gezondheidsredenen 
legt vz zijn functie neer en vraagt of Wesley bereid is hem op te volgen.  

Wesley geeft aan Jo op te willen volgen en wordt unaniem door de vergadering benoemd tot 

voorzitter. 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

 
2.  Algemene mededelingen en correspondentie 

Maikel (Sportvisserij MidWest Nederland) heeft Natasja benaderd of hij het gesprek met Jan van den 
Kommer(beroepsvisser) aan kan gaan om de Uitgeester- en Heemskerkerbroek federatief in te 

brengen.  

 
3. Notulen ALV 2016 

De notulen van de ALV 2016 zijn door omstandigheden nog niet gereed. 
• Ledental op 31 december 2016  

Vispas    394    

       Extra Vispas     17       

     JeugdVispas     77     
      Leden op 31 december 2016:    488 

Op 16 mei 2017 heeft AHB Uitgeest 415 leden (347 VISpas, 56 Jeugd en 12 extra VISpashouders. 
Hiervan zijn 27 lid geworden via de VISpasmodule op de website en 2 via een VBL bij Papion in 

Uitgeest.    

• Toelichting financieel jaarverslag 2016 

De pm geeft een toelichting op het financiële jaarverslag. 
• Balans per 31 december 2016 

•    Specificatie exploitatierekening 2016 

•    Kascommissie en decharge penningmeester 



 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

De kascommissie van AHB Uitgeest, bestaande uit Thom Beentjes en Robin Prigge heeft de 
kascontrole uitgevoerd. De uitgaven en inkomsten, alsmede computergeheugens, bankafschriften en 

overige bescheiden, alle echt en onvervalst, werden door de kascommissie steekproefsgewijs 
ingezien en gecontroleerd. De door de kascommissie hierover gestelde vragen werden door de 

penningmeester keurig, duidelijk en met goede toelichting beantwoord. 

De kascommissie (niet live aanwezig) verzoekt de ALV de penningmeester decharge te verlenen. 
De ALV verleent de penningmeester decharge. 

• Begroting 2017 

 
4.  Vaststellen contributie 2018 

De vergadering is akkoord om de contributie voor de VISpas 2018 ongewijzigd vast te stellen. 
Voor leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven bedraagt de contributie 

€ 32,50. Leden met acceptgiro betalen € 37,50 + eventuele kosten bij het sturen van een 

herinnering. Een nieuw lid betaalt via de VISpasmodule/Papion € 40,=  
 

Huidige contributie: 
Contributie JeugdVISpas via automatische incasso € 10,= Via de VISpasmodule/Papion € 15,=. 

Discussieronde: 

Gezien het geringe aantal deelnemers voor de jeugdwedstrijden (6) stelt het bestuur voor de 
JeugdVISpas te verlagen naar € 5,=. 

 
De vergadering besluit: 
De contributie voor de JeugdVISpas tot 14 jaar (peildatum 1-1-2018) vanaf 1-1-2018 te verlagen 
naar 5 euro.  

De contributie voor leden met VISpas van 14 t/m 17 jaar te verlagen naar 15 euro vanaf 1-1-2018, 

voor bestaande leden. Nieuwe leden van 14 t/m 17 jaar betalen vanaf 1-1-2018  20 euro.  
 

De jeugdwedstrijden worden volgend jaar na Pinksteren gehouden (maand juni). De locatie voldoet 
nog goed en is bij iedereen bekend. 

Pico draagt het stokje in 2019 over aan Ramon de Leeuw. Volgend jaar organiseren Pico en Ramon 

de jeugdwedstrijden samen, in 2019 stopt Pico ermee en organiseert Ramon de wedstrijden. 
 

5.  Feest t.b.v. 90- jarig bestaan  
Op 1 juli 2017 bestaat AHB Uitgeest 90 jaar! Ter ere van dit heugelijke feit wordt er voor de leden 

een BBQ georganiseerd. Er is een kleine eigen bijdrage van 5 euro p.p. Iedereen kan iemand 

meenemen. Opgeven kan bij Niels: nielskoerts@hotmail.com 
Datum: zaterdag 24 juni 17:00 uur tot 21:00 uur 

Locatie: Lekker aan de haven, Lagendijk 1, 1911 MT Uitgeest 
 

6.  Benoemingen nieuwe bestuursleden 
Het bestuur stelt voor om Kevin Boudesteijn te benoemen als bestuurslid. De vergadering gaat 

akkoord. Welkom Kevin! 

Wesley Wielink neemt het voorzitterschap over van Jo van Dam. Kevin Boudesteijn wordt benoemd 
tot vice voorzitter.  

 
 

 



 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Er wordt door de vergadering besloten om Jo van Dam en Joop Clots te benoemen als erelid van  

AHB Uitgeest. 
 

7.  Rondvraag & sluiting 
Bij de rondvraag wordt gesproken over toegangsborden bij De Kuil. Er wordt besloten om bij elke 

ingang op het terrein een bord te plaatsen. Totaal 4 borden. 

 
Tekst op het bord: 

Nachtvissen alleen voor leden AHB Uitgeest 
Toegang onder de 16 met ouder/begeleider 

Maak gebruik van vis veilige systemen 
Gebruik een onthaakmat voor het welzijn van de vis 

Het is verboden: 

- Een kampvuur te maken 
- Te Barbecuen 

- Voor honden  
- Drijvend te vissen 

- Geen voerbootjes 

- Afval achter te laten 
 

Natasja geeft aan dat er subsidie aangevraagd kan worden bij de federatie en Sportvisserij 
Nederland voor de aanleg van vissteigers, -> actie Natasja. 

 

Harry: het slootje langs de Kuil is nog steeds vervuilt. -> actie Natasja 
Er zijn een 3-tal personen die de regels overtreden op de Kuil. 

Dit zijn de heren Oosterwold, Ursem en De Wit.  
 

Natasja vraagt of de boa’s van Sportvisserij MidWest Nederland vaker kunnen controleren.  
 

Wesley vraagt of het geregeld is dat er geen contributie meer voor de derde hengeltoestemming en 

nachtVISpas wordt afgeschreven. 
Natasja checkt bij Sportvisserij Nederland of dit voor bestuursleden en team DCA geregeld is. 

Ter info: bestuursleden en team DCA ontvangen van AHB Uitgeest jaarlijks hun VISpas, NachtVISpas 
en derde hengeltoestemming.  

 

Team DCA doet mee aan de jeugddag op 17 september bij het Zwaansmeer. In totaal doen 5 
omliggende verenigingen mee aan deze dag. Het is een jeugddag voor jeugdleden van de 

deelnemende hengelsportverenigingen. Jeugdleden worden t.z.t. aangeschreven (actie Niels). Er zijn 
een aantal clinics te volgen. DCA verzorgt de karper clinic. 

 
 

De vergadering wordt om 21:45 uur gesloten. 

 
 

 
 

 


