
 

Notulen ALV 20 april 2022 te Makkum 
 

 
Opkomst, inclusief bestuur: 16 leden 
 
Opening 
 
De voorzitter a.i. opent de vergadering met de mededeling dat onze voorzitter Harrie 
Olde Olthof is gestopt als voorzitter, vandaar dat de zittende secretaris en 
vicevoorzitter Pieter de Vries voorlopig als a.i. zal voorzitten. Bij agendapunt bestuur 
komt dit terug. 
Speciaal woord van welkom aan Tamme Smit van Sportvisserij Fryslân. 
De opkomst is met 16 leden wederom niet groot, dat blijft een punt van aandacht. 
 
Mededelingen 
Geen specifieke mededelingen 
 
De notulen van de ALV van 8 september 2021 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Financieel verslag 2021 wordt na het verslag van de kascommissie vastgesteld door 
de ALV en het bestuur wordt décharge verleend. Er is een overschot van bijna 
€10.000,- deze wordt toegevoegd aan de algemene reserve die nu zo’n €65.000,- 
bedraagt. Liquiditeit is op 1 januari 2022 meer dan €85.000,- 
 
Ook de Begroting 2022 wordt vastgesteld door de ALV 
 
Bestuurszaken / verkiezing 
Zoals aangegeven is Harrie Olde Olthof gestopt, voor zijn eigen gezondheid is het 
beter om een stapje terug te doen. We zijn Harrie zeer erkentelijk voor het vele werk 
wat hij voor de vereniging heeft gedaan en wat hij voor ons als bestuur heeft 
betekend. Als blijk van waardering krijg Harrie een cadeaubon en een fles sap. Ook 
Raynor Tolsma is in 2021 gestopt als algemeen bestuurslid, ook hij wordt bedankt 
voor zijn bijdrage en krijgt een cadeaubon. 
 
Na de Pauze komen de andere vaste items aan bod, verslagen vanuit de commissies. 
Vanuit Fisk en Wetter geen bijzonderheden, we geven als bestuur uitleg over wat er 
met de vrijgevallen geldelijke middelen wordt gedaan. O.a. het opstarten van Byt! 
samen met Omrop Fryslân, Delta Film (Vis TV) en Sportvisserij Fryslân worden er acht 
afleveringen gemaakt met daarin Tamme samen met een lokale bekende persoon. Dit 
is ingestoken op de niet vissers, creëren van goodwill. 
 
Daarna komt de organisatie ontwikkeling aan de orde, de voorzitter geeft uitleg over 



 

de invoer van de WBTR (wet besturen en toezicht rechtspersonen), die 
ook voor de sportvisserij de nodige consequenties heeft. We moeten af 
van de dubbele petten, bij het uitvoeren van betalingen moet het vier 
ogen principe gelden en Sportvisserij Nederland krijgt een onafhankelijk 
bestuur, zonder bestuurders vanuit HSVn en Federaties. Ook het automatische 
lidmaatschap dat iedere bij een HSV aangesloten vispashouder gaat krijgen in 2023 
komt aan de orde. Dit heeft twee voordelen, het heeft de maken met directe invloed 
van de sportvisser op de ALV van Sprotvisserij Nederland en ook het kunnen 
handhaven bij malversaties (dierenmishandeling, stroperij, herhaaldelijk overtreden 
van de regels) wordt hiermee makkelijker. Een afgepakte Vispas is dan niet meer te 
regelen bij een andere HSV. 
 
Daarna komt Tamme Smit aan het woord, over zijn werk en vertrek bij Sportvisserij 
Fryslân, zijn toekomst bij het van HAL, blijvende samenwerking met SVF en ook, 
uiteraard over zijn passie het vissen. Aangevuld met prachtige plaatjes van grote 
vissen en prachtige natuur. Tamme bedankt! Ook hij krijgt als blijk van waardering 
voor het vele werk dan hij voor onze club heeft gedaan een cadeaubon.  
 
Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering en wenst iedereen succes met de 
gebruikelijke verloting en de aansluitende ruilbeurs. 
 
Na de enerverende loting waarbij Tamme met de hoofdprijs aan de haal gaat doe hij 
de toezegging ook volgend jaar weer bij ons aanwezig te zullen zijn. Hij gaat dan een 
lezing geven over het vismigratie onderzoek dat hij bij van Hal gaat doen. 
 
Tot volgend jaar! 
 
Namens het bestuur,  
HSV 'Ons Genoegen' Makkum e.o. 
 
Pieter de Vries, Secretaris (Voorzitter a.i.) 


