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Notulen Algemene Ledenvergadering (concept) 
Datum : 11 maart 2017 
Aanvang : 13:45 uur 
Locatie : Sportvisserij Nederland te Bilthoven 
Aanwezig   : Bestuur: Anton van de Lindeloof, Jack Wolfs, Paul Hendrix, Erik 

Marijnus, Remco Akkermans, Jan van ’t Westeinde en zo’n 15 leden 
Verslaglegging : Anton van de Lindeloof en Paul Hendrix 
Afwezig : Gerwin Gerlach, Michiel Pilaar (beiden met kennisgeving)  

 
1. Opening 
Paul Hendrix (voorzitter) opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Aanvullingen en vaststellen definitieve agenda 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 5 november 2016 
De notulen worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen wordt het volgende 
actiepunt behandeld: 
 
Beleidsplan 
Het Beleidsplan 2017 - 2021 is nog niet gereed. Er is door de werkgroep input gegeven. 
Paul Hendrix moet het nog bij elkaar brengen en samensmeden tot een compleet plan. 
Zodra het in concept klaar is, wordt het rondgestuurd naar regiovertegenwoordigers en 
een aantal leden die hebben gereageerd mee te willen denken.  
 
4. (Her)benoeming van Bestuursleden 
Anton van de Lindeloof (portefeuille beurzen en materialen) en Jack Wolfs (secretaris en 
assistent-bondscoach) treden af en zijn herkiesbaar. Jan van ’t Westeinde wordt 
voorgedragen als nieuw bestuurslid (penningmeester). 
 
Anton van de Lindeloof, Jack Wolfs en Jan van ’t Westeinde worden door de algemene 
vergadering verkozen. 
 
Dick Spijker vraagt naar de invulling van de beroepskracht. Ester Hamers verlengt haar 
contract niet. Haar contract eindigt per 1 mei as. Het bestuur gaat op zoek naar invulling 
van de functie.  
  

De KSN 
Postbus 91 
4140 AB  Leerdam 
info@deksn.nl 
SNS Bank: 87 97 91 780 
Kvk.nr.: 02070748 



 
Notulen Algemene Ledenvergadering De Karper Sportvisserij Nederland 11 maart 2017 

pagina 2 

5. Jaarverslag 2016 
Paul Hendrix doet verslag van de periode vanaf de laatste algemene vergadering in 
november 2016. 
 
Landelijke meeting 2016 
De landelijke meeting was een succes. De locatie werd als positief ervaren en de 
opkomst was boven het gemiddelde van de afgelopen jaren.  
 
Hengelsport- en Botenbeurs, VBK meeting, Carp Zwolle 
De KSN was vertegenwoordigd op verschillende beurzen, met wisselend succes. De 
opbrengst in termen van nieuwe leden varieerde. Carp Zwolle was het meest succesvol.  
 
We hebben besloten om dit jaar niet aan de Visma mee te doen, vanwege de beperkte 
opkomst van karpervissers die eerder geneigd zijn om een paar weken eerder naar Carp 
Zwolle te gaan.   
 
Jeugddag 15 januari (geannuleerd) 
De jeugddag is geannuleerd vanwege het beperkte aantal inschrijvingen, ondanks 
bijdragen van viskid Boaz en een aantal cracks uit de karperscene. Het lijkt erop dat een 
dag in de winter minder in trek is dan een dag met mooi weer en buitenactiviteiten. Het 
bestuur zal bekijken op welke manier invulling aan een nieuwe jeugddag gegeven kan 
worden.  
 
Landelijk De KSN Jeugdkamp Timmy’s Lake (Geel) 
Er is dit jaar één landelijk kamp. Daarnaast worden er in de regio’s jeugdkampen 
georganiseerd. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar voor het landelijke kamp. 
 
Nieuw YouTube kanaal live 
Er is een nieuw Youtube kanaal voor De KSN. Als je leuke filmpjes hebt, kunnen die via 
dit kanaal verspreid worden. Iedereen kan zich abonneren op het kanaal. Filmpjes 
kunnen bijvoorbeeld via Wetransfer.com verstuurd worden naar youtube@deksn.nl.  
 
De Karper nummer 100 in aantocht 
DK100 komt in het voorjaar uit. Het is de bedoeling om een aantal vooraanstaande 
karpervissers én De KSN leden aan het woord te laten voor deze speciale uitgave. 
 
TC (bijna vol) en WK (wisseling bondscoach) 
De Topcompetitie 2017 is op een haar na volgeboekt. Er worden vier selectiewedstrijden 
gehouden, met fantastische prijzen, beschikbaar gesteld door een aantal sponsoren. Er 
kan tevens een ticket voor het WK 2018 worden gewonnen.  
 
De KSN neemt deel aan specialistenoverleg (SN, SNB, VNV) en het Platform 
Visstandbeheer 
Op uitnodiging van Sportvisserij Nederland participeert De KSN in een 
specialistenoverleg met de snoekvissers (SNB) en vliegvissers (VNV). Het doel is om van 
elkaar te leren en te bekijken op welke manier samengewerkt kan worden.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCWhctf8DpEJxYqRrXR0fmrA
mailto:youtube@deksn.nl
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De KSN neemt ook deel aan het platform visstandbeheer. Karperuitzet en monitoring 
zijn belangrijke agendapunten tijdens deze vergaderingen. 
 
Vacature secretaris 
Het bestuur is op zoek naar een secretaris. Op de website en de facebook pagina is een 
vacature geplaatst. De aanwezigen wordt gevraagd om kandidaten voor te stellen. Sven 
van Anrooij zegt na te willen denken over en mogelijke rol voor hemzelf. Het bestuur 
waardeert dit ten zeerste. 
 
6. Financieel jaarverslag 2016 
Jan van ’t Westeinde (penningmeester) geeft een toelichting op de resultaten van 2016, 
de balans 2016 en de begroting 2017.  
 
Het jaar 2016 is afgesloten met een verlies van € 7.000. Dit is voor het grootste deel te 
wijten aan het feit dat in 2016 vijf edities van De Karper zijn uitgebracht in plaats van de 
reguliere vier. Het eerste blad van 2016 was feitelijk het vierde blad van 2015. Deze 
achterstand is in 2016 ingehaald.  
 
De aanwezige regiovertegenwoordigers wordt gevraagd om actief op zoek te gaan naar 
nieuwe Vrienden van De KSN. Het aantal Vrienden dreigt fors terug te lopen. De KSN kan 
deze extra inkomsten goed gebruiken. Op verzoek van Klaas Keen geeft Paul Hendrix 
een korte toelichting op de inhoud van het Vrienden ‘lidmaatschap’.  
 
De kascommissie, bestaande uit Martijn van Ierland en Sven van Anrooij, 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 2016. De 
begroting 2017 wordt zonder aanpassingen goedgekeurd. De kostenplaatsen worden 
met ingang van 2017 wat anders ingedeeld voor een meer logische indeling. 
 
7. Benoeming leden voor de kascontrole commissie 
Sven van Anrooij is na een periode van twee jaar niet herkiesbaar. Martijn van Ierland 
en Christian Hummelink worden door de algemene vergadering gekozen als 
kascommissie 2018. John van den Berg blijft reservelid. Het bestuur bedankt de heren 
voor hun bijdrage. 
 
8. Benoeming van regiovertegenwoordigers 
De regiovertegenwoordigers zijn in de algemene vergadering in november 2016 voor 
twee jaar gekozen.  
 
Vanuit Limburg zijn twee nieuwe kandidaten ter versterking voorgedragen: Dave van der 
Woude en Jorn Driessen. Ze worden beiden door de algemene vergadering verkozen 
voor een periode van twee jaar. 
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9. Rondvraag 
Sven van Anrooij vraagt naar de bestemming van het Michel Hollaar fonds. Paul Hendrix 
vertelt dat een van de ideeën is het leveren aan een bijdrage voor het project 
Automatisch Matchen. Daniël Jawadnya zou het op zijn plaats vinden als de bestemming 
ook de naam van Michel zal dragen. 
 
Daniël Jawadnya vraagt naar de mogelijkheden voor kostenbesparing mochten de 
opbrengsten uit contributies, Vrienden en adverteerders tegenvallen. Er zijn wat 
mogelijkheden, zoals een blad minder, maar voorlopig is dit niet nodig. Het bestuur 
heeft wel de bestuursvergoeding bijna gehalveerd tot € 200 per jaar. Tevens worden de 
reiskosten van het bestuur gedrukt doordat vaker via Skype wordt vergaderd.  
Potentiële adverteerders voor De Karper kunnen gemeld worden bij Erik Marijnus.  
 
Daniël Jawadnya vraagt of het jubileumnummer DK100 ook te koop kan worden 
aangeboden voor niet-leden? Het bestuur zal dit bespreken.  
 
Dik Spijker vraagt of het een idee is voor De KSN om samen te gaan met het Belgische 
VBK. Het bestuur zal dit bespreken.  
 
Hans Cruijssen vraagt op welke wijze de e-mailadressen van de leden actueel gehouden 
kunnen worden. Het bestuur zal hierop actie ondernemen.  
 
10. Sluiting door Paul rond 15.00 uur 
Paul sluit de vergadering om 15:00 uur en bedankt alle aanwezigen voor de komst en de 
actieve inbreng en wenst iedereen een veilige thuiskomst.  


