
 

1 
 

                                                                                       
HLV ”DE BRASEM” LOCHEM. 
Secretariaat:      Albert Hahnweg 154 
               7242 EM Lochem 
E-mail :               debrasemlochem@gmail.com 
Website :             http://debrasemlochem.mijnhengelsportvereniging.nl 
  

 
NOTULEN JAARVERGADERING 23 FEBRUARI 2017 

 
Aanwezig: 13 leden 
Afwezig met kennisgeving: D. Wentink, F. Morssink, R. Kamphuis, L. Schäfer  en                             
E. Wolferink.  
 
OPENING 20.00 UUR. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom in het bijzonder de 
ere leden. 
Voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn vraagt hij 1 minuut stilte. 
De voorzitter meldt dat er een nieuwe overeenkomst is getekend tussen de Federatie en 
Rijn en IJssel, dit houdt onder andere in dat de gracht ingebracht wordt in de 
gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren. 
De vrijwilligers en de sponsoren worden bedankt voor de bijdrage het afgelopen jaar en 
we hopen ook het komend jaar een beroep op hen te kunnen doen. 
 
NOTULEN JAARVERGADERING 25 FEBRUARI 2016. 
Deze werden op de vergadering uitgedeeld en na te zijn gelezen en er geen vragen over 
waren zijn ze onder dankzegging aan de secretaris en notulist goed gekeurd. 
 
JAARVERSLAG SECRETARIS. 
Het verslag ziet er goed uit en wordt onder dankzegging goedgekeurd. 
 
JAARVERSLAG PENNINGMEESTER. 
De penningmeester meldt dat we iets meer geld hebben uitgegeven maar dat dit te 
verklaren is doordat we een aantal vervangingen hebben gedaan, er is minder rente 
ontvangen door de lage rente stand en minder leden.    
Daar er verder geen vragen meer zijn wordt het financiële verslag goedgekeurd. 
 
VERSLAG KASCOMMISSIE. 
De kascommissie bestaande uit de her B. de Wit en M. Wissink hebben de boeken en 
bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden. De heer de Wit vermeldt dat de 
bedragen ook inderdaad op de afschriften stonden. De beide heren verzoeken de 
vergadering het bestuur decharge te verlenen. 
 
VERKIEZING KASCOMMISSIE. 
De kascommissie voor 2018 zal bestaan uit de heren M. Wissink en B. Wentink. Reserve 
is de heer B. de Wit. 
 
VERKIEZING BESTUUR. 
De heer Schäfer heeft kort voor de jaarvergadering aangegeven dat hij niet meer in het 
bestuur wil zitten. Op een dergelijk korte termijn was het niet meer mogelijk om een 
vacature te plaatsen. 
Het bestuur heeft in de heer B. Kroon een opvolger gevonden en vraagt derhalve de 
vergadering bijeen om deze vacature op te vullen met de heer Kroon. De vergadering 
gaat hiermee akkoord. 
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Aftredend en herkiesbaar zijn de heren A. Ordelman en R. ten Have. Daar er geen tegen 
kandidaten zijn worden de heren herkozen. 
 
BESPREKING S-57. 
Zoals uit de notulen van de vorige jaarvergadering blijkt hebben we met het bestuur van 
Laren gesproken over vis uitzetting. We kregen geen antwoord van hen terug. 
In januari van dit jaar hebben we een brief naar het bestuur van Laren gestuurd met de 
vraag of ze voor een periode van 3 jaar vis wilde uitzetten. We wouden graag voor de 
jaarvergadering antwoord. 
Het bestuur van Laren heeft in een reactie laten weten dat ze wel vis wouden uitzetten 
maar dan niet 3 jaar achter elkaar maar even een tijdje tussen te laten. 
We vragen de vergadering of deze akkoord kan gaan met het volgende voorstel 
Gedurende drie periodes vis uit te zetten voor een bedrag van € 500,-- en per keer                 
250 kg. Er zal geen brasem worden uitgezet. 
De vergadering kan hiermee akkoord gaan en we zullen derhalve contact op nemen met 
Laren om zodoende weer een mooie vijver te krijgen. 
 
VERSLAG JEUGD COMMISSIE. 
Het afgelopen jaar zijn  de jeugdcommissies van Laren en Lochem bij elkaar geweest om 
gezamenlijk een jeugd beleid te straten. Dit heeft geleid na een aarzelend begin in een 
goede samenwerking. 
Er zijn diverse vis lessen geweest en we zijn ook naar de Kool geweest. Het was erg leuk. 
Alle vrijwilligers bedankt hiervoor. 
Voor het komend jaar staan weer een aantal vislessen op het programma ( deze zijn 
voor iedereen toegankelijk). Een drietal wedstrijden staan ook op de agenda, deze zijn 
alleen toegankelijk voor jeugdleden van Lochem en Laren. 
De heer Wentink is toegevoegd aan de jeugdcommissie en zal zich gaan bezig houden 
met het wedstrijd gedeelte. 
 
VERSLAG WEDSTIJD COMMISSIE. 
Alle uitslagen staan weer in een mooi boekwerk waarvoor onze dank. 
 
BESPREKING WEDSTRIJDEN. 
Dit jaar gaan we geen inleg vragen voor de zomercompetitie. De 1e drie krijgen na elke 
wedstrijd een vleesprijs. Verder is er voor iedereen die meedoet en niet in de prijzen 
valt na de laatste wedstrijd een rollade. Deze prijs moet persoonlijk worden opgehaald. 
Wanneer men wil reclameren over de uitslag van de wedstrijd kan dit tot aan de 
volgende wedstrijd nadien staat de uitslag vast. 
Ziet men tijdens de wedstrijd onregelmatigheden dan dient men direct contact op te 
nemen met de wedstrijd commissie. Na afloop kan niet meer worden geklaagd. 
Wanneer men niet kan dan moet men drie dagen van te voren afzeggen. Is dit niet 
gebeurd en komt men niet opdagen dan is er een aftrek van 10 punten. 
 
VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2018. 
Tijdens de jaarvergadering van Sportvisserij Nederland is besloten dat de 
handelsvergoeding  voor de vispas per 1 januari 2018 komt te vervallen. Dit betekend 
dat we per 1 januari de contributie moet verhogen. 
Voor 2018 wordt de contributie: Inschrijving nieuwe senior leden wordt € 47,50 
Betalen via automatische incasso: € 37,50. Betalen via overschrijving: € 42,50 
Voor de jeugd gaat de contributie naar € 11,-- 
Dit voorstel wordt aangenomen door de vergadering 
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RONDVRAAG. 
De heer Fleming vraag of we nog iets doen aan het feit dat we dit jaar als vereniging 85 
jaar bestaan. 
We zullen er verder niets aan doen maar bij de prijsuitreiking van de zomercompetitie 
zal er iets extra’s worden gedaan. 
Daar er verder geen vragen meer zijn sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen 
een goed vis seizoen toe en wel thuis. 
 
 
 
 
 
NOTULIST, 
A.Wissink 
 

 

 

 


