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Notulen Algemene Ledenvergadering  

Datum : 5 november 2016 

Aanvang : 13:45 uur 

Locatie : Sportvisserij Nederland te Bilthoven 

Aanwezig   : A. Kempen, A. van de Lindeloof, J. Wolfs, P. Hendrix, E. Marijnus,  
R. Akkermans, G. Gerlach, M. van Ierland, H. Cruijssen, S. van Anrooij,  
M. Tijssen, D. Spijker, J. ter, Horst, D. Jawadnya, M. Paassen, J. v.d. Berg en 
J. Bongers (Sportvisserij Nederland). 

Verslaglegging : E. Hamers 

Afwezig : M. Pliaar (met kennisgeving) 

 
1. Opening 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt geopend door de voorzitter, A. Kempen. Alle 
aanwezigen worden van harte welkom geheten. Een bijzonder welkom wordt 
uitgesproken voor de heer J. Bongers, directeur Sportvisserij Nederland.  
 

2. Aanvullingen en vaststellen definitieve agenda 
Er zijn geen aanvullingen. De agenda wordt vastgesteld. S. van Anrooij merkt op dat het 
verslag van de vorige ALV ontbreekt. Het verslag van deze vergadering zal beschikbaar 
gesteld worden.  
 

3. Volgens rooster aftredende bestuursleden 
- M. Pilaar 
- A. Kempen 

 
4. (Her)benoeming van bestuursleden 

- M. Pilaar 
- P. Hendrix (Voorzitter) 
- R. Akkermans (portefeuille Jeugd) 
- E. Marijnus (portefeuille Communicatie) 

 
Pieter de Jongh heeft bedankt voor het bestuur. 
 
Allen worden bij acclamatie (her)benoemd tot bestuurslid voor een periode van vier jaar. 
De nieuwe bestuursleden stellen zich voor. 
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A. Kempen geeft de voorzittershamer door aan P. Hendrix. 
P. Hendrix zit vanaf nu de vergadering voor. 
 

5. Jaarverslag 2015 door de secretaris  
Het jaarverslag wordt door de secretaris J. Wolfs voorgelezen. Vanuit de ALV zijn er geen 
vragen of op- en/of aanmerkingen. Het secretarieel jaarverslag wordt door de ALV 
goedgekeurd.  

  
6. Financieel verslag 2015  

P. Hendrix presenteert de cijfers van 2015. Vanuit de ALV zijn er geen vragen op- en/of 
aanmerkingen.  
 
De kascontrolecommissie bestaande uit S. van Anrooij en H. Bremmer (afwezig) heeft de 
cijfers 2015 beoordeeld en akkoord bevonden. De commissie verzoekt de ALV het bestuur 
goedkeuring te verlenen aan de financiële bescheiden en het gevoerde beleid conform 
artikel 15 van de statuten.  
 
De ALV geeft haar goedkeuring en verleent daarmee décharge aan het bestuur voor het 
gevoerde beleid in 2015. 
 
De cijfers over 2016 worden bij de eerstvolgende ALV gepresenteerd. 
 

7. Benoeming van de leden van de kascontrolecommissie 
S. van Anrooij en M. van Ierland worden door de ALV benoemd tot leden van de 
kascontrolecommissie. J. v.d. Berg is reservelid. 

 
8. Benoemingen van Regiovertegenwoordigers 

De regiovertegenwoordigers als vermeld in de colofon van De Karper 97 worden unaniem 
door de ALV benoemd. In regio West zal het bestuur wisselen. Dit wordt later bekend 
gemaakt. 

 
9. Rondvraag + uiteenzetting nieuwe beleidsplan 

P. Hendrix geeft een toelichting op het nieuwe beleidsplan 2016 - 2020. Er worden 
diverse discussies gevoerd. 
 
H. Cruijssen stelt voor jeugdleden als welkomstcadeau het lidmaatschap te geven. Het 
bestuur zal dit bekijken. 
 
D. Spijker geeft aan dat er een gebrek is aan kennis bij de federaties en overige 
organisaties over hengelsport. De KSN kan hierin het voortouw nemen. 

 
10. Sluiting  

P. Hendrix sluit de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn komst en wenst iedereen 
een behouden thuiskomst. 


