Notulen Algemene Ledenvergadering en Combivergadering
Datum
: 9 november 2019
Aanvang
: 10:00 uur
Locatie
: Sportvisserij Nederland te Bilthoven
Aanwezig
: Bestuur: Anton van de Lindeloof, Jan van ’t Westeinde, Remco
Akkermans, Paul Hendrix, en 10 leden, waar onder 6
regiovertegenwoordigers
Verslaglegging : Jan van ’t Westeinde en Paul Hendrix
Afwezig
: Michiel Pilaar (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, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen ALV 10 maart 2018 en Combivergadering 10 november 2018
Beide notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Daniël van Dijk merkt op dat er geen notulen zijn gemaakt van de discussie over de
meerwaarde van De KSN tijdens de vorige vergadering. Daniël hoort van zijn achterban
dat het lidmaatschap in waarde is gedaald gezien het feit dat er al zo veel ‘goed
geregeld’ is voor de karpervissers. Denk aan de uitzettingen, legaal nachtverblijf en de
driehengelvergunning.
Paul Hendrix legt in dit kader uit dat geprobeerd is om te profiteren van het organisatie
verandertraject bij Sportvisserij Nederland en haar federaties maar dat dit traject erg
lang duurt en de uitkomst allerminst zeker is. Bovendien is gebleken dat De KSN, samen
met de VNV en de SNB, een ondergeschikte rol spelen.
Parallel is discussie gevoerd met De KSN regio Groningen-Drenthe. Hier speelt het idee
om een eigen hengelsportvereniging (HSV) op te richten en daarmee lid te worden van
Sportvisserij Groningen-Drenthe. Met een nieuwe HSV waarin actieve vrijwilligers
participeren, zouden leden van andere, veelal inactieve HSV’s, aangetrokken kunnen
worden.
Het idee van Groningen-Drenthe zou model kunnen staan voor andere regio’s, ware het
niet dat in beide provincies nagenoeg alle visrechten zijn ingebracht bij de federatie. Dit
heeft als voordeel dat leden van de nieuw op te richten De KSN HSV een VISpas kan
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uitgeven waarmee leden in de wateren van beide provincies kunnen vissen. In de
meeste andere federaties is (lang) niet al het water ingebracht waardoor leden nog
steeds meerdere VISpassen moeten hebben om in de gewenste wateren te kunnen
vissen.
Een bijkomend punt van aandacht is dat het juridisch niet mogelijk is om leden van De
KSN zonder individuele toestemming (ook) lid te maken van een nieuw op te richten De
KSN HSV.
Het nieuwe bestuur geeft aan dat het graag verder praat over mogelijkheden om, samen
met een aantal regiovertegenwoordigers, meer uit het De KSN lidmaatschap te halen,
voor bestaande leden en om nieuwe leden te werven.
4. Mededelingen bestuur, verslag afgelopen jaar
Paul Hendrix doet verslag van de periode vanaf de laatste algemene vergadering in
maart 2018 aan de hand van een presentatie.
De Karper
Ons blad is een stabiele factor. Elke uitgave is weer een pareltje om in te lijsten. De
verkenning om het blad te integreren met De Karperwereld, dat inmiddels is gefuseerd
met Karper Magazine, is stopgezet. Het kandidaat bestuur heeft aangegeven dat het
blad voor een groot deel de identiteit van onze vereniging bepaalt en dat moet
behouden blijven. Paul Hendrix roept de regio’s op om de bijdragen vanuit de regio voor
elke uitgave van het blad te continueren.
Beurzen
In 2019 is er voor gekozen om geen prijs, zoals de voerboot in 2018, te verloten omdat
niet is aangetoond dat de loterij een significant groter deel aan nieuwe leden oplevert.
In 2019 is voor de standbemanning een oproep gedaan aan de
regiovertegenwoordigers. Dit heeft geresulteerd in een grote groep van gemiddeld 6
crewleden per dag in de stand.
Op 9 december aanstaande is De KSN vertegenwoordigd op de VBK Meeting in België.
Begin 2020 staan we weer op Carp Zwolle. Kandidaat bestuurslid John van den Berg zal
de organisatie op zich nemen. Hij kan rekenen op steun van scheidend bestuurslid
Anton van de Lindeloof. John onderzoekt ook de mogelijkheden om op meer beurzen
aanwezig te zijn, zoals de Hengelsport en Botenbeurs in 2020.
Regio’s worden opgeroepen om De KSN te vertegenwoordigen op opendeur dagen van
lokale hengelsportwinkeliers zoals bij Hareco en de Tacklebox.
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Landelijke Meeting
In 2018 hadden we sinds lange tijd weer een internationale gast in de persoon van Steve
Briggs. Samen met Willem Kwinten en Michiel Pilaar was het een mooi affiche.
Dit jaar vindt de Landelijke Meeting plaats op 24 november, op de vertrouwde locatie
van AC De Meern. Lizette Beunders, Joris Weitjens en Ernesto Kamminga zijn de
sprekers. Zij bemensen ook het panel onder leiding van Marco Kraal. Doel van het panel
is om de interactiviteit met het publiek te vergroten.
Patrick Bakker toomt een deel van zijn hengelmuseum en Richard Gans demonstreert
zijn zelf gemaakte dobbers. De dag wordt compleet gemaakt met een aantal
standhouders en een tombola die wederom goed gevuld is door onze vele sponsoren.
Landelijk De KSN Jeugdkamp De Karperhoeve (Geel, B)
Remco Akkermans doet verslag van het kamp. Er is ondanks de overdadige wiergroei
goed gevangen. Het kamp zat helemaal vol, de sfeer was wederom uitstekend. Door een
bijdrage van Sportvisserij Nederland vanuit NOC / NSF gelden was het mogelijk om deze
keer een cadeaubon te regelen voor alle begeleiders.
Voor komend jaar wordt gekeken naar de opties om de nieuwe wateren op het complex
te bevissen of uit te wijken naar een nieuw water. Tycho Leushuis neemt de organisatie
van het jeugdkamp over van Remco. Remco zal Tycho hierbij helpen.
Wedstrijden
Achter de schermen is er veel gebeurd op het wedstrijdvlak. De resultaten op de WK’s
voor zowel de dames als de heren waren teleurstellend. Dit heeft tot gevolg gehad dat
er verschuivingen zijn geweest in de samenstelling van de teams en de leiding. Rob
Delgijer blijft nog een jaar aan als bondscoach van de heren. Hij zal daarin optrekken
met Lizette Beunders, de nieuwe bondscoach bij de dames. Samen maken ze een plan
om voor de WK’s van 2020 een team af te laten reizen.
De Topcompetitie 2019 is afgelast vanwege te weinig aanmeldingen. Als redenen
worden aangevoerd de onaantrekkelijke wedstrijdwateren en het stoppen van Gerwin
Gerlach als organisator.
Vanaf 2020 wordt ervoor gekozen om in het voorjaar twee selectiewedstrijden te
organiseren. Er is geen inschrijfgeld en er zijn geen prijzen, behalve een te winnen ticket
voor een plek in het WK team. Er wordt niet alleen gekeken naar de vangsten maar ook
naar de techniek (werpen en rigs knopen) en kennis over aas en tactiek. Naar
verwachting zal er een paar jaar nodig zijn om een team op te bouwen dat de potentie
heeft om een stuk hoger te eindigen op WK’s vergeleken met afgelopen jaren.
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Organisatie verandertraject Sportvisserij Nederland
Bij agendapunt 3 is aangeven dat het organisatie veranderproces bij Sportvisserij
Nederland langzaam verloopt en dat de kans voor De KSN om hiervan te profiteren,
klein lijkt. De KSN zal daarom een afwachtende houding aannemen. De specialisten
verenigingen zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep die samen met een tweede
adviesbureau een plan maken. Het nieuwe bestuur zal bepalen in welke mate ze
betrokken willen blijven.
Ledenadministratie
Het bestuur heeft besloten om de ledenadministratie vanaf komend jaar uit te besteden
aan de Ledenservice van Sportvisserij Nederland. Hierdoor wordt de administratieve last
van het bestuur verkleind en worden kosten bespaard. Het ledenbestand is in de
afgelopen periode overgezet naar het online platform HSV Leden. Sportvisserij
Nederland heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten voor haar leden waardoor de
privacy gewaarborgd is.
De mailing met het betaalverzoek voor de leden die de contributie overschrijven is reeds
verstuurd. De incasso vindt plaats rond 1 december 2019. Mutaties worden door de
Ledenservice verwerkt.
Het nieuwe bestuur zal om tafel gaan met de administratieve kracht om te bespreken
welke werkzaamheden zij tegen welke vergoeding kan blijven uitvoeren.
5. Financieel jaarverslag 2018
Paul Hendrix geeft een toelichting op de resultaten van 2018 en een vooruitblik op
2019. Zowel in 2018 als in 2019 is het resultaat conform begroting.
Het nieuwe bestuur zal met ondersteuning van het zittende bestuur een begroting 2020
opstellen.
De kascommissie, bestaande uit John van den Berg en Christian Hummelink, heeft de
financiële administratie beoordeeld. Vanwege een boekingsverschil tussen de financiële
administratie en de banksaldi is door de kascommissie een aantal opmerkingen
geplaatst. Vanwege de nieuwe opzet van de administratie worden dergelijke verschillen
in de toekomst voorkomen. Met deze opmerking wordt het financiële verslag
goedgekeurd.
De algemene vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het boekjaar 2018.
Het bestuur bedankt beide heren voor hun bijdrage.
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6. Benoeming leden voor de kascontrole commissie
Jan van ’t Westeinde en Remco Akkermans bemannen de kascommissie die de cijfers
over 2019 zal beoordelen. Hans Cruijssen is reserve-lid
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 109 gepubliceerd.
Regio Rijnmond - Zeeland
Er zijn twee sprekers vastgelegd voor komend winterseizoen. Er wordt geprobeerd om
in totaal 3 of 4 meetings te organiseren. Door de lage bezetting van
regiovertegenwoordigers is het lastig de planning rond te krijgen. Jim Bekker is gestopt.
Regio Zwolle
Er komen dit seizoen twee meetings. De Randmerencup wedstrijd was wederom en
groot succes. Dit jaar worden voor het eerst eigen gekweekte vissen uitgezet. De
matchingswebsite SKP Monitoring wordt verder uitgebreid. De regio is samen met de
federatie Oost in gesprek met waterschappen om de uitzetplannen te bespreken.
Regio Utrecht
Regiovertegenwoordiger Coen Broekhof is naar Friesland verhuisd om daar een
karpervisbootverhuurbedrijf te starten. Naar verwachting zal hij De KSN regio Utrecht
verlaten. Dat geldt mogelijk ook voor Ronald van de Craats die toetreedt als
penningmeester in het landelijk bestuur. Bekeken zal worden of de regio kan fuseren
met De KSN regio NoordWest waardoor verdere aansluiting bij het federatieve gebied
MidWest ontstaat. Er zijn deze winter twee meetings gepland.
Regio Oost
De regio loopt goed. De meetings worden steevast goed bezocht. Er zijn twee meetings
gepland. Ook dit jaar wordt er weer vis uitgezet op het Twentekanaal
Regio Brabant
Het loopt niet zo goed in de regio. Twee van de 4 regiovertegenwoordigers laten het
afweten. Bovendien stopt Martijn van Ierland dit jaar. De regio is in gesprek met Roy van
Weert, kandidaat regiovertegenwoordiger die het jeugdkamp Brabant gaat organiseren.
Er staan drie meetings gepland.
8. Bestuur
Paul Hendrix, Remco Akkermans, Anton van de Lindeloof en Jan van ’t Westeinde treden
af als bestuurslid. Op verzoek van het nieuwe bestuur blijft Michiel Pilaar aan als
bestuurslid. De algemene vergadering stemt unaniem in met de benoeming van Ad Peij
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(voorzitter), Ronald van de Craats (penningmeester), John van den Berg en Tycho
Leushuis. Het bestuur wordt succes gewenst. Ad Peij geeft aan veel zin te hebben in zijn
nieuwe rol.
9. Rondvraag en Sluiting
Daaf Wolters vraagt of er nog nieuwe merchandise komt. De bestaande kleding is niet
aantrekkelijk genoeg. Het nieuwe bestuur zal zich hierover buigen. Er is nog voorraad in
de vorm van nieuwe moderne caps en crewnecks (truien) die verkocht kunnen worden.
Ronald van de Craats vraagt naar de regiovergoeding 2019. Er wordt besloten om ook
dit jaar € 350 per regio uit te keren.
Dick Spijker geeft aan dat aan de matchingswebsite SKP Monitoring verder gewerkt
wordt. De KSN regio Zwolle is samen met de federatie Oost in gesprek met
waterschappen om het uitzetten van karper voor het gehele Federatie-gebied in een
meerjarenplan te gieten zodat men voor een flink aantal jaren (15 tot 20 jaar) het
uitzetten van karper vastlegt.
Dick Spijker komt met de opmerking over de fors toenemende meerval populaties op de
grote open watersystemen. Wordt het niet eens tijd dat deze van de beschermde dieren
lijst verdwijnt, of wil men hier ook Franse taferelen met door meerval overbevolkte
rivieren? Tevens zou er nagedacht kunnen worden over het bevissen van meerval door
het beroep, bijvoorbeeld in ruil voor het terugzetten van karper. De toename van
meerval gaat gestaag door terwijl de door ons beviste karper alleen op een redelijk peil
kan blijven door de uitzetprojecten.
Dick Spijker merkt dat het vreemd is dat HSV’s en federaties in Nederland nog steeds
pootvis (karper, brasem, voorn) kopen bij, in de meeste gevallen Belgische, leveranciers
die hier grote aantallen witvis komen halen van de grote watersystemen. Afgelopen
week was het ene bekende SKP leverancier die vrachtwagens vol vis kwam halen in
Genemuiden. Het valt niet te rijmen dat we deze leveranciers spekken door aankopen
van pootvis bij hen.
De KSN regio’s Brabant en Zwolle vragen een lijst op met bankmutaties. Rijnmond vraagt
om de presentatie toe te sturen. Paul Hendrix zal dit in orde maken.
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.
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