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Postbus 39
9750 AA Haren (Gn)
KvK: 40023673
IBAN: NL04RABO0142130397
e-mail: leden@hcsassenhein.nl
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Afzender: Postbus 39 ; 9750 AA Haren Gn

Haren(Gn), 1 november 2017
Betreft: uitnodiging Algemene Ledenvergadering 8 december 2017
Geacht lid,
Namens het bestuur van de Hengelaarsclub Sassenhein nodig ik u hierbij uit voor de Algemene
Ledenvergadering die zal worden gehouden op vrijdag 8 december 2017 in Paviljoen Sassenhein,
aanvang 19:30 uur. Aansluitend aan deze ALV houdt Roelof Schut een lezing over zijn visserij.
Hierdoor start de ALV een half uur eerder dan gebruikelijk. Deze lezing is voor leden gratis
toegankelijk op vertoon van het lidmaatschapspasje.
Agenda:
1.
Opening
2.

In memoriam

3.

Vaststelling van de agenda

4.

Mededelingen en ingekomen stukken

5.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2017

6.

Bestuursverkiezing
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: K.D. Warmels (penningmeester)
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar: E.H. Bos

7.

Vacature Schorsing- en Ontzettingscommissie (S.O.C.)

8.

Jubilarissen

9.

W.v.t.t.k
Onderhoud
Voorstel aanvulling reglement voor de bezoekers van de Sassenhein-terreinen
(gedragsregels)

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Toelichting op de agenda:
5.

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2017 is bij de vergaderstukken
gevoegd.

6.

Volgens het rooster van aftreden zijn de heren K.D. Warmels (penningmeester) en E.H. Bos
(algemeen bestuurslid) statutair aftredend en beiden herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om de heer K.D. Warmels voor een nieuwe periode van 3 jaar te
benoemen als penningmeester en de heer E.H. Bos voor een periode van 3 jaar als algemeen
bestuurslid.
Het bestuur verzoekt leden die zich als tegenkandidaat verkiesbaar willen stellen voor dit
uiterlijk 1 week vóór de vergadering te doen door schriftelijke aanmelding (eventueel per mail)
bij de secretaris.

8.

Jubilarissen, het is ook nu keer weer de bedoeling om deze personen te huldigen en in het
spreekwoordelijke zonnetje te zetten.

9.

De vergadering zal worden geïnformeerd over het komende onderhoud en de bijbehorende
data. De onderhoudsdagen zijn 11 november en 16 december en deze zullen worden gemeld
op Facebook en de website. Tevens zoeken we voor deze dagen nog vrijwilligers en
geïnteresseerden kunnen zich melden via facebook of via info@sassenhein.nl.
Op verzoek van de Algemene Ledenvergadering wil het bestuur in het reglement voor
bezoekers van de Sassenhein-terreinen (gedragsregels) opnemen dat het aanwezig zijn van
een schepje wanneer je langer dan 24-uur vist verplicht is. Hier zal tijdens de Algemene
Ledenvergadering nog een toelichting op worden gegeven.

NB: De uitnodiging voor de vergadering met de agenda en te bespreken stukken zijn digitaal
toegestuurd aan de leden die dat hebben kenbaar gemaakt. De stukken (beperkt aantal exemplaren)
zijn vanaf 26 november ook beschikbaar in het paviljoen.
Het bestuur verzoekt leden die agendapunten ter bespreking willen aandragen deze uiterlijk 1 dag
voor de vergadering schriftelijk (mag ook per email info@hcsassenhein.nl) aan de secretaris door te
geven.
Wij rekenen op uw komst!
Gerard Wolters
Voorzitter

HengelaarsClub Sassenhein is opgericht maart 1909. Voor het eerst goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 8 april 1916.
HengelaarsClub Sassenhein is in maart 2009 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.

Notulen Algemene ledenvergadering HC Sassenhein
Datum:
16 mei 2017
Aanvang: 20:00 uur
Locatie:
Paviljoen Sassenhein

1. Opening
Onze voorzitter Gerard Wolters heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2. In memoriam
In de afgelopen periode zijn ons 2 leden ontvallen.
 Dhr. J.J. Bots, 34 jaar lid, overleden op 12-10-’16 op 54 jarige leeftijd.
 Dhr. A.W. Veen, 23 jaar lid, overleden op 20-02-’17 op 72 jarige leeftijd.
Daarnaast zijn 2 oud-leden van de vereniging, die veel voor de vereniging hebben betekend
overleden.
 Dhr. M. Wight, ± 30 jaar lid veteranen, overleden op 06-02’17 op 80 jarige leeftijd
 Dhr. F. Schultz, 70 jaar lid geweest tot december 2016, overleden op 02-02-’17 op 86
jarige leeftijd
Door de aanwezigen wordt stilgestaan bij het overlijden van deze leden en oud-leden.
Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden voor het verlies van hun dierbaren.
3. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Een bericht van verhindering is ontvangen van de volgende leden: Dhr. Kruyswijk, Dhr.
Waalboer, Mevr. Poelstra, Dhr. Nijboer, Dhr. Buivenga en Dhr. Alsema. De volgende
bestuursleden; J.Last en B.Bijsma en E. Bos hebben zich afgemeld.
5. Vaststellen van de notulen
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2015 worden met
tekstuele wijziging op pagina 7 onder “benoeming leden raad van toezicht stichting
Sassenhein” vastgesteld. De voorzitter heeft in de najaarsvergadering aangegeven dat in de
statuten van de stichting staat dat leden van HC Sassenhein geen zitting mogen nemen in de
RvT, dit klopt echter niet. De voorzitter heeft dit nagezocht in de statuten. En leden mogen
wel zitting nemen. Verder worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.

6. Financiën
a) Door middel van een toelichting door de penningmeester, Koen Warmels, wordt de
rekening en verantwoording over 2016 van HC Sassenhein met het financieel verslag
over 2016 en het verslag van de kascommissie over 2016 besproken. Tevens licht de
penningmeester de rekening en verantwoording over 2016 van de Stichting
Sassenhein toe en de Algemene Ledenvergadering neemt hier kennis van. De
kascommissie adviseert de Ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen
inzake het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2016. Het advies van de
kascommissie wordt door de Ledenvergadering overgenomen.
b) De begroting voor 2017 wordt ongewijzigd goedgekeurd. Wel zijn er twee zaken die
opvallen, de begroting visstandbeheer en de website. Visstandbeheer heeft te maken
met de uitzetting die afgelopen winter heeft plaatsgevonden. De HC Sassenhein is op
dit moment druk bezig met het opzetten van een nieuwe website, de kosten hiervan
zijn derhalve meegenomen in de begroting.
c) De contributie voor 2018 wordt niet verhoogd, ook dit wordt goedgekeurd.
De penningmeester dankt de kascommissie, dhr. Haaksma en dhr. Vintges, voor het goede
werk dat ze hebben geleverd. De kascommissie stelt voor om alleen nog maar de jaarcijfers
te behouden en af te zien van de halfjaarcijfers.
De heer Te Bos vraagt hoe het mogelijk is dat er in één jaar baten worden opgevoerd voor
twee verschillende subsidie aanvragen. Het betreft hier de financien van de Stichting
Sassenhein. Dit zou volgens hem niet mogelijk zijn. De penningmeester zoekt dit uit en komt
hier later op terug.
7. Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden is de heer Joren Last statutair aftredend, hij stelt zich niet
herkiesbaar. De heer Sander Kat is statutair aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor
hem voor een nieuwe periode van 3 jaar als bestuurslid te benoemen. Buiten het rooster van
aftreden is de heer Jasper van Smeden aftredend.
In verband met wijzigingen in de beschikbaarheid van een aantal bestuursleden vindt er een
verschuiving plaats in de portefeuilles. De heer Ronald Venema, secretaris, neemt de
portefeuille onderhoud op zich. Omdat het bestuur van mening is dat de portefeuille
onderhoud niet door 1 persoon gedragen kan worden, stelt het bestuur voor om daarnaast
de heer Martin Boer te benoemen tot bestuurslid als medeportefeuillehouder onderhoud.
In de ontstane vacature van secretaris stelt het bestuur voor de heer Mark Tent te benoemen
tot secretaris.
Voor deze bestuurswijziging hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De aanwezige leden
gaan zonder tegenbericht akkoord met deze bestuurswijziging.
8. W.v.t.t.k.
a) Ook voor 2017 zal er weer een karperkoppel wedstrijd worden georganiseerd. Net als
vorig jaar betreft het een tweeledige wedstrijd waarbij de eerste zal worden
gehouden op 17-18 juni en de tweede op 23-24 september. Op dit moment zijn er
vijf aanmeldingen, er zijn nog drie nodig voor een volle bezetting.
b) Wegens afwezigheid van de heer Bijsma licht de penningmeester kort het
visstandbeheer toe. Zowel in de Noord- als Zuidplas zijn afgelopen winter meerdere
vissen uitgezet. Variërend van beschubte spiegelkarpers tot zelf enkele koikarpers.
Het visserijkundigonderzoek wordt benoemd, hierbij heeft men met behulp van een
boot elektrisch de noordplas afgevist. Sportvisserij Nederland zal een rapport
opstellen van deze afvissing. Dit doen zij in combinatie met de uitgevoerde
slibmeting. Het kalken door de HC Sassenhein laat een duidelijk afname van het slib
zien. Waar in 2008 er nog maar 1 plek zonder slip was zijn dat inmiddels 12 plekken.

c) Aangezien Martin Boer zal toetreden tot het bestuur verliest hij daarmee zijn plek
binnen de S.O.C. hiervoor zal een nieuwe kandidaat worden gezocht. Deze wordt
aangedragen in de eerst komende ALV.
9. Rondvraag
Uit de vergadering komt de vraag of de klok op de buitenzijde van het paviljoen gemaakt kan
worden. Gert Bruns, eigenaar van het paviljoen, antwoordt dat hij hiermee bezig is geweest.
Maar dat het een atoomklok betreft en dat een bedrijf met kennis van zaken tot op heden
nog niet is gevonden.
Er wordt een opmerking geplaatst over dat er vroeger nog wel eens forel werd uitgezet. En of
dit weer tot de mogelijkheden behoort, dit zou eventueel nieuwe leden kunnen aantrekken.
Het bestuur geeft aan dit te bespreken.
10. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor hun actieve inbreng tijdens de vergadering en
sluit de vergadering om 21:00 uur. Het bestuur biedt de aanwezigen een drankje aan om nog
even na te praten.

Ronald Venema
Secretaris Hengelaarsclub Sassenhein

