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Inleiding:

Hier voor u vindt u het jaarverslag 2017‐2018 van de Hengelsportvereniging Landsmeer‐Den Ilp.
In het verslag vindt u de verantwoording van de werkzaamheden van het bestuur en de activiteiten
die door of namens de vereniging zijn ontplooid.
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Algemeen
Het afgelopen jaar heeft er in het Bestuur opnieuw wisselingen voorgedaan. Gebleken is dat we als
Bestuur veel wilden doen maar door deze ambitie niet veel hebben gerealiseerd van onze plannen.
We hebben nu afgesproken om ons tot een aantal speerpunten te beperken. Veel tijd en energie is
gestoken in het meningsverschil met Hans van hengelsport Rien de Wolf. Ik ben zeer teleurgesteld
dat ook mijn gesprek met de eigenaar van Rien de Wolf niet heeft geleid tot een constructieve
samenwerking. Gelukkig zijn we nu in gesprek met een andere Hengelsportzaak over een
samenwerkingsverband die naar verwachting onze activiteiten gaan ondersteunen maar ook de
leden voordeel zal/kan opleveren. Uiteraard is het continueren van de roofviswedstrijden ook een
speerpunt.
Met de politiek, gemeenteraad en wethouders, en de sportverenigingen in Landsmeer zijn
interessante gesprekken gevoerd over de sport in Landsmeer. We hebben onze vereniging goed
kunnen promoten. Dit heeft naast de politieke contacten ook een aantal andere belangrijke
contacten opgeleverd zoals de Sportraad en de Sporthal waar we interessante voordelen aan kunnen
hebben.
Een mooi succes het afgelopen jaar is ons vernieuwde website. Mocht je deze nog niet bekeken
hebben, bezoek deze eens want het ziet er gelikt uit!

Secretariaat
Het ledenaantal is ten opzichte van het vorig jaar iets gedaald. Dit kan nog stijgen door aanwas en
late betalingen. De aantallen worden door Sportvisserij Nederland bijgehouden. Dit naar aanleiding
van het aantal verstrekte vispassen.
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De meeste nieuwe leden melden zich het laatste jaar aan via de speciale website van Sportvisserij
Nederland. Op onze website is een link geplaatst. Verder is er nog steeds de mogelijkheid om zich
twee hengelsportzaken aan te melden. Eén hengelsportzaak is in verband met een verschil van
inzicht afgehaakt als verkooppunt. Verder is het ook nog steeds mogelijk om via de
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ledenadministratie van onze vereniging lid te worden. De ledenadministratie wordt beheerd door de
penningmeester.
Een aantal bestuursleden heeft de algemene ledenvergadering van de federatie MidWestNederland
bijgewoond. Daar waar nodig was hebben we opmerkingen/aanvullingen geplaatst.

Jeugd
Jeugdpromotiedag. Met medewerking van een aantal vrijwilligers is deze dag zeer succesvol
verlopen. Er werd goed gevangen. Dit dankzij het vroege voeren van een vrijwilliger. De leerlingen
werden in het vissen goed begeleid. Een aantal vonden het wel wat eng om een vis aan te raken.
Kortom een prima dag geweest.

Verder heeft er ook een Open jeugdviswedstrijd plaats gevonden. Deze wedstrijd werd in het kader
van de Sport‐ en Feestweek Landsmeer georganiseerd in een water binnen de bebouwde kom van
Landsmeer. Inschrijven en prijsuitreiking vonden in het Dorpshuis Landsmeer plaats. Voor een ieder
was er een prijsje beschikbaar.

Visstandbeheer
De visvijvers stonden op het programma voor 2017, maar zijn helaas nog niet gerealiseerd. Bij het
politieke beraad heb ik de situatie en belang van de visvijvers nog eens benadrukt. Dit is ook als
speerpunt door het Bestuur benoemd, net zoals de jeugdactiviteiten

Roofvis
Het voornemen was om in rond oktober 2017 een streetfish workshop te organiseren. Het was de
bedoeling om eerst een ochtendje theorie op te doen in het Dorpshuis om vervolgens na de lunch de
geleerde theorie in de praktijk te brengen. Helaas kon er niet tot overeenstemming gekomen worden
met de beoogde instructeur over een datum wanneer deze workshop gehouden kon worden. Er was
echter geen voldoende tijd om een andere instructeur te vinden om deze workshop in oktober door
te laten gaan. Wellicht, bij voldoende animo, dat we aankomend jaar nog maal proberen om deze
workshop te laten gebeuren.

Karper
In 2016 werd een karperworkshop georganiseerd in het Dorpshuis. Deze theoretische workshop zou
worden gevolgd door een praktijk gedeelte. Door omstandigheden is dit niet doorgegaan. Gedacht
wordt om toch nog een vervolg te organiseren dit jaar. Een en ander in de vorm van een wedstrijd.
De datum en plaats zijn nog niet bekend.
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Wedstrijden
Zoals al vele jaren hebben we 3 soorten wedstrijden. De jeugdwedstrijd tijdens de Sport en
Feestweek, de Snertwedstrijd (enkele roofviswedstrijd) en de Roofviscompetitie‐wedstrijden.
De jeugdwedstrijd werd goed bezocht, +/‐ 20 kinderen. Er werd gevist in de Burgsloot (de sloot
achter de Jumbo richting de Dr. M. Luther Kingweg). Door de gemeente werd, op ons verzoek, de
waterkanten goed toegankelijk gemaakt.
De roofviscompetitie‐wedstrijden werden ook aardig bezocht, gemiddeld 15 deelnemers per
wedstrijd en een aantal “nieuwe” gezichten. Geconstateerd werd dat er wel een terugloop van het
aantal deelnemers lijkt te zijn in vergelijking met de jaren hiervoor. De eerste wedstrijd van de
competitie hadden we gepland in de Sport‐ en Feestweek en gratis toegankelijk gemaakt voor
iedereen met een sportvisakte. Wederom zal dat dit aankomend jaar ook gebeuren. Ook hebben we
2 wedstrijden op de Westplas gevist, beide met wisselend succes. Dat wordt aankomend jaar
teruggebracht naar 1 wedstrijd op de Westplas. De vangsten waren gemiddeld te noemen. De
vangstgegevens van de laatste 4 jaren zijn digitaal verwerkt en daarin is het vangstverloop mooi
terug te zien. Afgelopen wedstrijden is er gecontroleerd door de bestuursleden bij gebrek aan een
wedstrijdcontroleur. Aankomend jaar heeft Dhr. M. van der Wal toegezegd om de wedstrijdcontrole
op zich te nemen.
De Snertwedstrijd werd ook aardig bezocht en bestaat voornamelijk uit de competitievissers. Ook dit
jaar werd er weer op de Westplas gevist. De vangsten waren niet overtuigend maar gemiddeld.
Aankomend jaar krijgt de Snertwedstrijd een tegenhanger, de Lammetjeswedstrijd. Deze wedstrijd
zal gevist worden in het laatste weekend van maart en is qua opzet hetzelfde als de Snertwedstrijd
alleen word deze wedstrijd op de Breek gevist.
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Communicatie
Dit verslagjaar heeft het bestuur door middel van communicatie een extra inspanning geleverd om
de vereniging beter op de kaart te zetten. De facebookpagina is regelmatig bijgewerkt en kent nu
ruim 110 volgers. Dat kan nog beter als je je bedenkt dat onze vereniging bijna 1900 leden heeft. Nog
meer duimpjes omhoog en volgers zien te krijgen. Verder is dit verslagjaar een begin gemaakt met
een Youtube‐kanaal. Momenteel staan daar een aantal filmpjes op. Naast deze
communicatiemiddelen kennen we ook nog de Spanning. Dit blad is 1x uitgekomen. 9 VisFlitsen (de
informatiebladen) hebben het daglicht gezien. Deze zijn naar de leden gestuurd waarvan het e‐
mailadres bekend was. Van de ongeveer 1100 bekende e‐mailadressen bleken er 116 foutief te zijn.
Zowel de VisFlits als de Spanning is ook op de website te lezen. De website is veranderd. De opbouw
van de site is meer eigentijds geworden. Een uitnodiging aan de leden iets te schrijven heeft niets
opgeleverd. Jammer is dat. Hopelijk gaat dat het komende jaar beter worden. Meer aandacht was
besteed aan het bekend maken van de Algemene Lendenvergadering. Gebleken is dat een vaste kern
deze vergadering bezoekt. Meer participatie van leden vond het bestuur gewenst. Daarom werden er
in het dorp posters opgehangen. Het gevolg was dat het aantal deelnemers aan de ledenvergadering
iets was toegenomen. In tegenstelling tot andere jaren werden er dit jaar een tweetal presentaties
gegeven. Eén ging over Karpervisserij en de ander ging over Streetfishing. De Algemene
ledenvergadering was enthousiast over deze vorm van vergaderen.
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Financiën
De vereniging staat er Financieel gezond voor. Een financieel verslag werd tijdens de Algemene
Ledenvergadering verstrekt. De penningmeester lichtte het verslag toe en heeft diverse vragen
beantwoord. Er bestaan geen argumenten om het in de toekomst het verslag anders te gaan
presenteren. Deze werkwijze bevalt goed en heeft instemming van zowel het bestuur als de leden.
Door de kascontrolecommissie werd de jaarrekening van de penningmeester goedgekeurd.

Toekomst
Ondanks dat we niet alles hebben gerealiseerd wat we wilden, zijn we als bestuur trots op hetgeen
er bereikt is. Er is nieuw elan, goede discussies gevoerd, en er liggen een aantal ontzettend leuke
plannen die we willen realiseren. Zo is er een Meerjarenvisie voor en door het bestuur vastgesteld.
Onderwerpen in deze visie zijn:
1. Visstandbeheer
2. Recreatievissen
3. Vissen voor Jeugd en ouderen
4. Wedstrijdvissen
5. Controle op reglement en gedrag
6. Communicatie
Als er vrijwilligers zijn die ons (structureel) willen ondersteunen bij het uitvoeren van de plannen, je
bent van harte welkom. Mensen die de jeugd willen helpen hands on, of in een commissie zitting
willen nemen “join the club”, het is in ieder geval gezellig. Opgeven kan via de website of gewoon
door een bestuurslid te benaderen.
Als wens voor het komende jaar zouden we ook iets willen doen voor de ouderen, in het bijzonder de
ouderen die aan het vereenzamen zijn.

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 mei 2018
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