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Notulen Algemene Ledenvergadering en Combivergadering 
Datum : 10 maart 2018 
Aanvang : 10:00 uur 
Locatie : Sportvisserij Nederland te Bilthoven 
Aanwezig   : Bestuur: Anton van de Lindeloof, Jan van ’t Westeinde, Paul Hendrix, 

en 16 leden, waar onder 14 regiovertegenwoordigers 
Verslaglegging : Anton van de Lindeloof en Paul Hendrix 
Afwezig : Gerwin Gerlach, Remco Akkermans, Michiel Pilaar (met kennisgeving)  

 
1. Opening 
Paul Hendrix (voorzitter) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Aanvullingen en vaststellen definitieve agenda 
Punt 8) Plan 2018 wordt toegevoegd aan de agenda. 
 
3. Notulen ALV 11 maart 2017 en Combivergadering 11 november 2017 
Beide notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Mededelingen bestuur, verslag afgelopen jaar 
Paul Hendrix doet verslag van de periode vanaf de laatste algemene vergadering in 
maart 2017 aan de hand van een presentatie. 
 
Enquête 
In het najaar van 2017 is een online enquête onder de leden gehouden. Meer dan 400 
leden hebben de enquête ingevuld. Belangenbehartiging wordt als een van de 
belangrijkste speerpunten van De KSN benoemd. Daarnaast zijn studie, gezelligheid, 
jeugdactiviteiten en wedstrijden beoordeeld, van hoog naar lager. Derk Lagcher oppert 
om een soortgelijke enquête ook onder niet-leden te houden. 
 
De Karper 
In 2017 is De Karper vier maal verschenen, waaronder jubileumnummer 100 met 
bijdragen van vooraanstaande leden van vereniging. De advertentie-inkomsten staan 
onder druk waardoor voorgesteld wordt om in 2018 maar drie edities te brgroten. Vanaf 
het volgende nummer 103 zal de lay-out beperkt aangepast worden. 
 
Beurzen 
De KSN heeft het afgelopen jaar op Carp Zwolle gestaan en op de landelijke meeting van 
het VBK. Tevens stonden we met een stand bij de open dag van Hareco Hengelsport. 
Carp Square als onderdeel van de Hengelsport- en Botenbeurs en de Visma werden 
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overgeslagen. De belangrijkst reden hiervoor is de geringe opbrengst aan nieuwe leden 
en het gemotiveerd houden van de standbemanning.  
 
Landelijke Meeting 
De Landelijke Meeting was wederom een groot succes. Er waren nog meer mensen dan 
in 2016. De nieuwe locatie blijkt een positief effect te houden. De bijdragen van Daniël 
van Dijk, Koos Walters en Bart van Bezouw (alle drie De KSN regiovertegenwoordigers) 
werden als zeer positief ervaren. Met sprekers Willem Kwinten, Michiel Pilaar en Steve 
Briggs (UK) belooft de editie van 2018 ook een succes te worden. 
 
Landelijk De KSN Jeugdkamp Timmy’s Lake (Geel, B) 
Afgelopen kamp was een succes. Daarom is besloten ook in 2018 een landelijk kamp te 
organiseren op dezelfde locatie, van 7 tot en met 9 september. Er is nog plek. Daarnaast 
worden in enkele regio’s ook jeugdkampen georganiseerd.  
 
Topcompetitie (TC) 
De Topcompetitie 2017 zat vol. De winnaars zijn toegevoegd aan de selectie voor het 
WK. Voor de TC 2018 zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De filmpjes van elke TC 
wedstrijd zijn goed bekeken op het De KSN Youtube kanaal. Ook in 2018 worden er vier 
filmpjes gemaakt door Vinod Nanhoe.  
 
WK  
Rob Delgijer is de nieuwe bondscoach voor het WK herenteam. Hij wordt geassisteerd 
door Peter Samson en Huub van der Lee. Er zijn enkele wisselingen geweest binnen het 
team en de leiding, maar nu is het compleet. In de aanloop naar het WK zullen enkele 
workshops georganiseerd worden. 
 
Ferry Verhofstad zal als bondscoach het damesteam begeleiden. Ook dit team is 
compleet. Het is de bedoeling dat later dit jaar wordt deelgenomen aan een 
internationale dameswedstrijd. 
 
Merchandise 
Er zijn nieuwe ontwerpen gemaakt, op basis waarvan kleding wordt besteld. Martijn van 
Ierland oppert het idee om zogenaamde crewnecks te bestellen. Het bestuur zal dit 
onderzoeken. 
  
Samenwerking 
In het afgelopen jaar is het overleg opgestart met directie en bestuur van Sportvisserij 
Nederland (SNL). Tevens zijn de Algemene ledenvergaderingen van SNL bezocht. Doel is 
om te kijken hoe De KSN SNL kan helpen bij het behartigen van de belangen van de 
karpervissers. In dit kader worden ook de federaties bezocht. 
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Met de SNB en VNV is periodiek specialistenoverleg waarin mogelijkheden van het 
uitbesteden van de ledenadministratie en het verzenden van digitale nieuwsbrieven zijn 
besproken. 
 
In de loop van 2018 worden de mogelijkheden van samenwerking met het VBK 
onderzocht. Het herinvoeren van het combinatielidmaatschap VBK / De KSN zal dan 
besproken worden. 
 
De KSN participeert in de werkgroep Monitoring 2.0, waarin automatisch matchen van 
spiegelkarpers centraal staat. Tot op heden is er nog geen algoritme ontwikkeld wat 
deze matching kan uitvoeren. De werkgroep gaat verder om te bepalen op welke 
(andere) manieren coördinatoren ondersteund kunnen worden bij het matchen. Tevens 
wordt gesproken over een centrale database van plankfoto’s en terugmeldingen, om zo 
ook migratie te kunnen onderzoeken.  
 
Harald Bremmer doet verslag van het tot stand komen van de grootschalige uitzetting in 
de regio Groningen – Drenthe. Het waterschap heeft toestemming gegeven nadat 
onderzoek uitwees dat uitgezette vissen niet de kwetsbare delen van het waterstelsel 
intrekken. Er is gekozen om niet te monitoren. Het effect van vertroebeling van 
aangrenzende waterstelsels waar wel gemonitord wordt, wordt als klein beschouwd. 
Martijn Nederpel geeft aan dat de Sportvisserij Fryslân monitoring verplicht stelt voor 
uitzetting. Dat geldt ook voor andere SKP, zoals in het Benedenrivierengebied. 
 
De KSN is deelnemer aan het Platform Visstandbeheer bij SNL. In het afgelopen jaar 
heeft De KSN agendapunten ingebracht aangaande certificering van kwekers, 
leveranciers en betaalwater, monitoring van uitzetprojecten en haar houding ten 
aanzien van de problematiek rondom de beroepsvisserij verdedigd. Het bestuur is van 
mening dat alleen door samenwerking met Sportvisserij Nederland en de federaties 
structureel mogelijkheden ter verbetering gecreëerd kunnen worden.  
 
Frank Avezaath vindt dat De KSN meer aanwezig kan zijn op social media om haar 
standpunten te verdedigen, bijvoorbeeld ten aanzien van de beroepsvisserij, of het 
ontmoedigen van lood. Het bestuur geeft aan dat het niet altijd makkelijk is om op de 
juiste manier te reageren. Je kunt het niet voor iedereen goed doen. 
 
Samenstelling bestuur 
Erik Marijnus is gestopt als bestuurslid. Het bestuur is op zoek naar versterking en doet 
een oproep om gegadigden aan te dragen. Allard Dunning loopt mee als aspirant 
bestuurslid, met als portefeuille communicatie.  
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5. Financieel jaarverslag 2017 
Jan van ’t Westeinde (penningmeester) geeft een toelichting op de resultaten van 2017, 
de balans 2017 en de begroting 2018.  
 
Het resultaat 2017 is bijna € 14.000 positief. Hierbij wordt de opmerking geplaatst dat 
de kosten van De Karper 102 (€ 8.000) in het resultaat van 2018 zijn verwerkt, maar 
eigenlijk ten laste komen van 2017.  
 
Het bestuur ziet een teruggang in inkomsten, met name door het teruglopende 
ledenaantal en de verminderde advertentie-inkomsten. Martijn van Ierland vraagt of de 
beroepskracht nodig blijft. Jan van ’t Westeinde motiveert dat dit het geval is.  
 
Het bestuur zal actie ondernemen om de wanbetalers voor de contributie 2018 te 
benaderen en ze alsnog te laten betalen. Leden die niet betaald hebben, zullen 
verwijderd worden van de verzendlijst voor de aankomende De Karper 103.  
 
De begroting 2018 laat een gat van bijna € 8.000 zien, het verschil van één De Karper. De 
vergadering gaat akkoord met deze begroting onder de voorwaarde dat er in 2018 vier 
edities van De Karper komen, inclusief De Karper 102 die in januari is verschenen als 
verlate editie van 2017.  
 
De kascommissie, bestaande uit Martijn van Ierland en Christian Hummelink, heeft de 
financiële administratie beoordeeld en goedgekeurd. De vragen die bij de kascontrole 
zijn gesteld, zijn naar tevredenheid beantwoord.  
 
De algemene vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het boekjaar 2017.  
 
6. Benoeming leden voor de kascontrole commissie 
Martijn van Ierland is na een periode van twee jaar niet herkiesbaar. John van den Berg 
en Christian Hummelink worden door de algemene vergadering gekozen als 
kascommissie 2018. Sven van Anrooij is reserve-lid. Het bestuur bedankt de heren voor 
hun bijdrage. 
 
7. Update regio’s & Benoeming van regiovertegenwoordigers 
Er wordt een overzicht van de belangrijkste activiteiten in de regio’s gepresenteerd. Ook 
zijn er wijzigingen in de regiovertegenwoordigers. Het geactualiseerde overzicht van 
wordt in De Karper 103 gepubliceerd.  
 
Regio Fryslân 
De meetings hebben meer bezoekers getrokken, waaronder ook niet-leden. Leden 
kunnen gratis naar binnen, niet-leden betalen een kleine vergoeding. 
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Regio Zwolle 
Er spelen veel verschillende zaken, zoals het organiseren van een wedstrijd, uitzettingen 
en meetings. Er wordt in de toekomst ook een jeugdkamp georganiseerd. 
 
Regio Noordwest 
De meeting is goed bezocht. Er worden op veel plekken uitzettingen gedaan, samen met 
de federatie Midwest. Ook wordt samen met de federatie een karperkoppelwedstrijd 
georganiseerd en er zijn plannen voor een jeugdkamp.  
 
Regio Groningen – Drenthe 
Er wordt samen met de federatie een jeugdkamp georganiseerd waarbij het De KSN 
draaiboek wordt gehanteerd. Harald Bremmer en Bart van Bezouw blijven voorlopig 
regiovertegenwoordiger. Ronny Doedens is gestopt. Marcel Venema loopt mee als 
aspirant regiovertegenwoordiger. 
 
Regio Midden 
De meetings zijn minder goed bezocht. Derk Lagcher en Gerben Ketels stoppen als 
regiovertegenwoordiger. Joost ter Horst en Rory van der Heide blijven aan. 
 
Regio Utrecht 
De regio zal aanwezig zijn bij HSV Woerden tijdens de nationale hengeldag. 
 
Regio Oost 
De regio heeft toestemming om uit te zetten op het Twenthekanaal. De regio is met de 
uitzettingen positief in het nieuws geweest, onder meer bij Omroep Max. Men is 
tevreden over de Nederlandse kweker die de vis heeft geleverd. Christiaan Hummelink 
neemt afscheid als regiovertegenwoordiger, hij zal actief blijven in de karperwerkgroep 
van Sportvisserij Oost-Nederland.  
 
Regio Brabant 
Er zijn drie meetings geweest. Mogelijk gaat de regio terug naar twee en wordt er 

samengewerkt met Sportvisserij Zuidwest Nederland voor een derde bijeenkomst. Voor 

de meetings zijn de leden van de regio Zeeland uitgenodigd, maar er is geen respons op 

geweest. 

Regio Rijnmond 
Er zijn vijf meetings in totaal geweest. Regiovertegenwoordiger Daniël van Dijk is 
bestuurslid geworden van een lokale hengelsportvereniging. Hij wil de mogelijkheden 
bekijken voor een jeugdkamp, eventueel in overleg met de regio Brabant. Robin de 
Ronde is een nieuwe regiovertegenwoordiger.  
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Regio Zeeland 
In de regio Zeeland zijn geen regiovertegenwoordigers actief, ondanks pogingen om 
opvolging te regelen. De vergadering besluit om de regio Zeeland op te heffen en de 
leden onder te brengen bij de regio Rijnmond. De rekening van de regio Zeeland wordt 
opgeheven, het saldo wordt overgemaakt op de rekening van de regio Rijnmond.  
 
Regio West 
Ook in de regio West is er geen opvolging. De vergadering besluit de regio West op te 
heffen en op te delen conform de postcodegrenzen van de Sportvisserij Zuidwest 
Nederland en Sportvisserij Midwest Nederland. Het zuidelijke deel van de regio West 
wordt toegevoegd aan de regio Rijnmond-Zeeland en het noordelijke deel aan de regio 
Noordwest. Het saldo van de bankrekening van de voormalige regio West wordt 
gesplitst in gelijke delen en overgemaakt aan de regio’s Rijnmond-Zeeland en 
Noordwest. De rekening van West wordt opgeheven.  
 
De regiovertegenwoordigers van Rijnmond-Zeeland en Noordwest ontvangen 
bijgewerkte ledenlijsten.  
 
8. Plan 2018 
In de afgelopen periode is op meetings, beurzen en social media veelvuldig 
gediscussieerd over de rol van De KSN als belangenbehartiger van karpervissers.  
 
De vergadering is van mening dat de samenwerking met de georganiseerde hengelsport 
verder geïntensiveerd moet worden, op landelijk en federatief niveau.  
 
Het bestuur krijgt mandaat van de vergadering om een verkenning te doen om de 
krachten te bundelen. Het bestuur zal aan de leden verslag uitbrengen van de 
bevindingen.  
 
9. Rondvraag en Sluiting 
Harald Bremmer geeft aan wellicht een nieuwe regiovertegenwoordiger voor de regio 
Zwolle te hebben. Hij zal dit kortsluiten met Dick Spijker.  
 
Joop Bongers van Sportvisserij Nederland heeft gevraagd om het thema lood te 
agenderen. Het bestuur zal overleggen op welke wijze meer aandacht gegeven kan 
worden aan het ontmoedigen van loodgebruik. Bijvoorbeeld middels een enquête op 
Facebook en door er aandacht aan te schenken in De Karper. 
 
Paul Hendrix sluit de vergadering om 12:30 uur en bedankt alle aanwezigen voor de 
komst en de actieve inbreng en wenst iedereen een veilige thuiskomst.  


