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Inleiding: 

 

Hier voor u vindt u het jaarverslag 2020-2021  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 stond natuurlijk in het teken van Corona, vele doden en ernstig zieke mensen dat 
geeft toch meteen een heel andere kijk op het leven. De heftige discussies over de huidige 
maatregelen zoals de Coronapas staan dan toch in schril contrast met het leed dat door Corona is 
veroorzaakt. Dit jaar is ook Jan Zegers ons ontvallen. Jan was voor mij belangrijk om toe te treden tot 
het Bestuur. Hij overtuigde me om zijn functie van secretaris over te nemen. Ik wens de 
nabestaanden veel sterkte. 
 
Gelukkig mochten we ondanks de Corona toch gewoon vissen en heeft de hengelsport een grote 
vlucht genomen. De groei bij onze vereniging is hierbij achtergebleven omdat de verkoop van 
vergunningen stagneert ten gevolge van het ontbreken van verkooppunten bij hengelsportzaken. 
Ook hier moeten we meer aandacht aan besteden. De wedstrijden mochten ten gevolge van Corona 
niet doorgaan maar is inmiddels in september dit jaar hervat. 
 
Bestuurlijk zijn we onderbezet en zouden graag ondersteuning zien, al dan niet als bestuurslid. Cees 
heeft de portefeuille communicatie en zoekt iemand, die ook voor continuïteit naar de toekomst kan 
verzorgen. Ook voor visstand beheer is ondersteuning nodig. Door privé omstandigheden heb ik 
helaas als gekozen Visstand Beheer Commissie lid voor Hoogheemraadschap Noord Hollands 
Noorderkwartier geen bijdrage kunnen leveren. Er liggen een aantal plannen op tafel die zowel 
uitvoerend als beleidsmatig verder opgepakt gaan worden. Hierover onder Vistand beheer meer. 
 
Ook is dit jaar weer een viswedstrijd voor de Keern gehouden. Dit was opnieuw een groot succes en 
zal ook de komende jaren geprolongeerd worden. We denken erover na om dit ook voor alle seniore 
leden te organiseren. 
 
Alle vrijwilligers en de Bestuursleden wil ik graag bedanken voor hun inzet want zonder hen waren er 
geen activiteiten mogelijk. 
 

Secretariaat 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een zevental. 3 vormen het dagelijks bestuur en 4 vervullen 
overige taken. Jacob Arend heeft om persoonlijke redenen zijn functie binnen het bestuur op moeten 
zeggen. Hij maakt nog wel deel uit van de wedstrijdcommissie Snoek- en Snoekbaarscompetitie. 
Derhalve kent het bestuur nu 1 vacature.  

Met uitzondering van de maanden juli en augustus heeft het bestuur elke tweede donderdag van de 
maand kunnen vergaderen in het Dorpshuis Landsmeer. Deze vergaderingen verliepen in een goede 
harmonie.  

Het aantal leden dat onze vereniging telt ligt zo rond de 1700 leden. Hieronder vind u een 
schematische voorstelling van het aantal leden over de laatste drie jaar.  
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Het verloop van het aantal leden komt door het feit, dat de aanwas die wij in het verleden hadden is 
weggevallen door het niet meer willen verkopen van ons lidmaatschap door de fa. Rien de Wolf. In 
2020 zien we een stijging van het aantal leden. Dat is te wijten aan de coronacrisis. In die tijd zochten 
mensen toch weer de waterkant op. In 2021 zette de stijging niet door. Een licht verlies ten opzichte 
van het jaar daarvoor was te zien.  

Om het aantal leden weer te laten stijgen zal actieve communicatie moeten plaats vinden. De snelste 
manier om lid te worden is via het internet.  

De ledenadministratie en inning van de contributie is in het geheel overgenomen door sportvisserij 
Nederland.  

Jeugd 
Het afgelopen jaar stond uiteraard in het teken van Corona. Je kon geen stuk tekst lezen of het ging 
er over. En helaas heeft dat ook zijn weerslag gehad op de jeugd activiteiten. Alle geplande 
wedstrijden konden helaas niet doorgaan en het was dus ook erg rustig.  

Wat wel door kon gaan was de viscursus in het voorjaar. 5 kersverse vissertjes stonden te popelen 
om te leren vissen. Ze hadden al enige vis ervaring en de verhalen waren groots en de vissen nog 

Vispassen Jeugdvispassen extra vispassen
2019 1591 135 31
2020 1657 134 26
2021 1627 97 26
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groter. Gedurende de cursus leren ze niet alleen een hengel op- en aftuigen maar ook hoe je een 
eigen tuigje maakt. Hoe je vissen netjes moet behandelen, hoe je een vis onthaakt met een 
hakensteker en hoe je knopen legt. Helaas was ikzelf niet in de gelegenheid om in het najaar weer 
een cursus te organiseren, dus de pijlen zijn nu gericht op 2022. Laten we met zijn allen hopen dat 
we dan weer wedstrijden voor de jeugd mogen organiseren. De jeugd heeft de toekomst. 

Visstandbeheer 
Er is een Waterbeheerplan opgesteld in samenwerking met sportvisserij Midwest Nederland. Op 
basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld voor de geprioriteerde wateren de Breek en de 
Vijvers in Landsmeer. Dit plan wordt wederom besproken met de wethouder. Eerdere gesprekken 
hebben helaas niet tot enig succes geleid. We gaan nu opnieuw een gesprek aan met de nieuwe 
wethouder. Vooruitlopend op deze gesprekken hebben we een kennismakingsgesprek gehad met de 
Burgemeester Leon de Lange.  We hebben zijn mening ook gevraagd over het niet nakomen van 
afspraken en gewezen op het belang van een goede samenwerking tussen de gemeente en de 
vereniging. We hebben dit gesprek als positief ervaren en hij gaf ook als tip de politiek 
(gemeenteraad) te betrekken om support te krijgen op de plannen.  

 
 
 

Roofvis 
In verbande met de Coronacrisis hebben er maar drie wedstrijden doorgang kunnen vinden. De 
overige wedstrijden en de Snertwedstrijd werden afgelast. Aangezien er al een aantal jaar weinig 
snoekbaars werd gevangen werden er maatregelen genomen die er hopelijk voor gaan zorgen dat 
deze vissen weer in aantal zullen gaan groeien. Het betreft  hier een beperking van het aantal vissen 
dat meegenomen mag worden. Dat is teruggebracht naar 1 per visdag per hengelsporter en een 
terugzet verplichting van vissen die uiteraard korter zijn dan de wettelijk minimum maat en vissen 
die vallen tussen de 50 en 70 cm. In de maand maart moet alle gevangen snoekbaars onmiddellijk 
worden teruggezet in het water waar zij in zijn gevangen. De vangst tijdens de wedstijden zal worden 
gemonitord.  

Karper  
Met betrekking tot dit onderwerp valt weinig te vermelden. Voorbereidingen m.b.t. een meerdaagse 
karperwedstrijd in Noord-Frankrijk zijn in volle gang. De activiteiten die voor dit verslagjaar waren 
gepland konden geen doorgang vinden in verband met de Coronacrisis. We hopen dat in het jaar 
2022 er meer georganiseerd kan worden.  

De vijvers verdienen aandacht De Breek ook. Die groeit dicht.  
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Ouderenwedstrijd. 
Onder de noemer Keerncup wordt  jaarlijks een wedstrijd gevist onder de bewoners van het 
verzorgingshuis De Keern. Dit jaar troffen we het. Het was mooi weer en er werd ook nog vis 
gevangen. Goede afspraken met het personeel van het verzorgingshuis en de vrijwilligers resulteerde 
in een geslaagd evenement. De winnaar van deze wedstrijd werd in het bezit gesteld van een beker, 
de Keerncup. Alle deelnemers en deelneemsters kregen een bewijs van deelname. Van deze 
wedstrijd werden foto’s gemaakt en een filmpje. Het filmpje kan op ons YouTubekanaal worden 
bekeken. 

 

Wedstrijden 
We hebben 4 soorten wedstrijden:  

• De jeugdwedstrijd met de sport en feestweek,  
• de losse roofviswedstrijden (Snert- en Lammetjes wedstrijd),  
• de roofviscompetitie wedstrijden en  
• de Keernwedstrijd. Die laatste wedstrijd is speciaal bedoeld voor de bewoners van het 

verzorgingshuis De Keern.   

De sport en feestweek heeft geen doorgang gevonden. Derhalve werd een afzonderlijke wedstrijd 
voor de jeugd georganiseerd. Door het slechte weer moest deze wedstrijd worden afgelast.  

De Keernwedstrijd was een succes. 12 enthousiaste bewoners van De Keer gingen de strijd met 
elkaar aan. Uiteraard met behulp van een aantal vrijwilligers was het een vrolijke en spannende 
aangelegenheid. 

Ook dit jaar is  het niet gelukt om een (koppel)karperwedstrijd te organiseren. Corona gooide roet in 
het eten.  
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Zoals eerder vermeldt is de Snoek- en snoekbaarscompetitie halverwege gestaakt.  

Communicatie 
In dit verslagjaar zijn 12 edities van de VisFlits verzonden.  

In verband met de coronapandemie heeft een gewone Algemene Ledenvergadering geen doorgang 
gevonden. In plaats daarvan is een digitale vergadering via Zoom georganiseerd. Aan alle leden, 
waarvan het emailadres bekend was, werd een gebruiksaanwijzing verzonden en  het aanbod gedaan 
om te assisteren bij de installatie van het programma. Slechts 3 leden wisten deze vorm van 
vergaderen te vinden. Kortom het was geen denderend succes.   

De facebookpagina wordt regelmatig door vaste bezoekers bezocht.  

De website wordt steeds beter gevonden het aantal pageviews per week bedraagt 128. Dat is op 
jaarbasis 6656.  

In de Franse, Engelse en Duitse taal is te lezen waarvoor wij staan en wat wij zoal doen. Deze 
documenten zijn via de bekende vlaggetjes op onze website te lezen.  

Verder vindt er steeds meer communicatie plaats via de website. Er zijn verschillende formulieren 
ontwikkeld die het doorgeven van klachten, adreswijzigingen, aanmeldingen en opzeggingen 
overzichtelijk en gemakkelijk maken. Mensen weten deze voorzieningen steeds beter te vinden. Ook 
het inschrijven voor de nieuwsbrief is mogelijk via de website. In verband met de Algemene 
Verordening Gegevensbeheer heeft men de mogelijkheid zich uit te schrijven.   

Ons YouTubekanaal wordt regelmatig gevuld met filmpjes. Vooral de filmpjes over de jeugdviscursus 
werden veel bekeken.   

Naast de hierboven genoemde communicatie zijn er ook een aantal persberichten uitgegeven.  

Het is gelukt om een assistent te vinden die mij helpt om al de communicatie beter en soepeler te 
laten verlopen.  Om de communicatie in de toekomst te kunnen waarborgen is in verband met de 
leeftijd van de hoofdredacteur en zijn mede redacteur vervanging (onderhoud Facebookpagina, 
onderhoud Website, vullen van de VisFlits en Spanning) onontbeerlijk. Aanmeldingen kunnen 
persoonlijk of via de website gedaan worden. Vul in het laatste geval het contactformulier in.  

De VisFlits wordt gemaakt en verzonden met behulp van het programma Mailchimp. Dit programma 
doet wat het beloofd. Als de VisFlits klaar is, is met een druk op de knop, de verzending een feit.  
Mensen kunnen zich digitaal in- en uitschrijven. Een probleem blijft, dat niet ieder lid een emailadres 
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heeft of heeft opgegeven, hierdoor wordt dus niet iedereen bereikt. Van de 1700 leden hebben we 
1000 emailadressen.  

Het verenigingslogo heeft een update ondergaan en ziet er als volgt uit:  

 

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.  

 

Controle 
Controle door de BOA heeft deze periode niet plaats gevonden. De BOA’s werden op andere 
terreinen ingezet. Voornamelijk controle op de naleving van de coronamaatregelen..  

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 2020-2025 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  
 
Verenigingscontroleurs hebben we niet. Er zal de komende tijd een wervingsactie door het bestuur 
worden ondernomen. Wellicht zijn er een paar enthousiastelingen die graag willen controleren 
namens de vereniging. De cursus die daarvoor gevolgd moet worden is geheel gratis en wordt 
verzorgd door Sportvisserij Nederland. 
 
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 
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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 die in ons dorp 
woonachtig zijn, in het bijzonder de ouderen die aan het vereenzamen zijn.  

 

 

 

Landsmeer,   

 

Het bestuur,  

Namens deze de Voorzitter,  

 

C. Voorhamm 
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