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Van de voorzitter 
 
Beste leden van de AWHB, 
 
Het jaar 2020 is in alle opzichten een bijzonder jaar geweest, misschien kan ik beter zeggen: 
een bizar jaar geweest. Ik hoop dat u allemaal het jaar gezond bent doorgekomen en mocht u 
toch getroffen zijn door het Corona-virus dan hoop ik maar dat de gevolgen mild zijn 
gebleven. Voor zover ik weet geldt dit wel voor de leden van het bestuur van de AWHB en de 
vrijwilligers die regelmatig werkzaamheden voor de club verrichten. 
 

Gedurende het jaar zijn we als vereniging voortdurend bezig geweest met de vraag of 
geplande activiteiten nu wel of niet door konden gaan. De conclusie is dat het merendeel van 
wat we van plan waren in 2020 niet is doorgegaan of op een aangepaste manier.  
Bijna alle jeugdactiviteiten zijn niet doorgegaan. Geen vislessen in de basisscholen, geen 
clinics in ons clubhuis, geen witviswedstrijden en ook geen snoekwedstrijden voor de jeugd. 
De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat we ons uiteraard moesten houden aan de gestelde 
regels en daarbij kwam nog eens dat al onze begeleiders in de kwetsbare groep zitten. Geen 
risico’s genomen en alle contacten maar middels ons jeugdmagazine het Tuigje gedaan. Spijtig 
allemaal omdat juist die groep zoveel tijd had door het uitvallen van de lessen.  
Ook de wedstrijden voor volwassenen en senioren zijn maar spaarzaam gehouden.  
 

Als ik dit zo schrijf zou je haast denken dat het voor de hengelsport een zwart jaar is geweest. 
Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant zeker ook weer niet. Nog nooit hebben we in 
een jaar zo’n toename van het aantal nieuwe leden gezien. Juist doordat veel niet kon, zijn 
mensen gaan vissen, hebben de hengelsport weer ontdekt. Een positief gegeven in een voor 
iedereen moeilijke tijd. We hopen deze nieuwe leden ook aan ons te binden als de regels 
weer versoepeld gaan worden.  
 

Aan alle kanten doen groeperingen hun best om onze sport in een negatief daglicht te stellen 
en nu blijkt dat heel veel Nederlanders weer graag gaan vissen. Wij als AWHB doen daarnaast 
ons best onze leden duidelijk te maken dat we dit op een diervriendelijke en verantwoorde 
manier willen doen. Duurzaam is het toverwoord tegenwoordig; wij houden het op dieren en 
natuurvriendelijk. Liever geen leefnetten buiten wedstrijden om gebruiken, loodvervangers, 
weerhaakvrij vissen en onthaakmatten gebruiken bij grote vissen. Als we onze geliefde sport 
zo uitdragen zal dat zeker minder weerstand opleveren. 
 

Ander niet onbelangrijk punt is de Algemene Leden Vergadering. Anders dan andere jaren, 
maar we zijn ervan overtuigd dat we dit geheel volgens de wettelijke normen doen. U wordt 
middels dit boekje op de hoogte gesteld van wat er het afgelopen jaar in de club heeft 
plaatsgevonden. Natuurlijk hoe we er financieel voorstaan. Dit laatste ook middels een filmpje 
over de kascontrole. De verkiezingen gaan via een digitaal stemformulier. Daarnaast is er 
ruimte waar u uw vragen en opmerkingen kwijt kan. We beantwoorden de vragen persoonlijk 
of als deze algemeen zijn via de mail en de website van de AWHB. Volgend jaar naar ik hoop 
weer op de “normale” manier. 
 

Met vriendelijke groeten, 
U veel visplezier toewensend, 
 
Ton Dalmulder 
(voorzitter) 
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Toelichting Digitale Algemene Ledenvergadering 
 
In dit jaarverslag leest u wat we als AWHB afgelopen jaar gedaan hebben, welke inkomsten 
we hadden en welke uitgaven er waren. 
Om zo goed mogelijk u te informeren en u uw stem te kunnen vragen hieronder enkele zaken 
toegelicht. 

Kascontrolecommissie 
Wij hebben het samenzijn van de kascontrolecommissie op beeld vastgelegd in een korte 
impressie van hun werkzaamheden. Hierin geven zij ook hun advies aan u. 
Het filmpje bekijkt u via: https://youtu.be/6O0DlXYgNyo  

Stemmen 
Voor een aantal punten vragen wij uw stem: 

• Het verlenen van decharge aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid over 2020. 
• Herverkiezing van Jannie van Gemert als bestuurslid in de rol van penningmeester  
• Verkiezing van Monique Gentenaar als algemeen bestuurslid 
 
Uw stem brengt u uit via een digitaal formulier: https://forms.gle/ohnTNqHeG6ymWY5k8  
Doet u dit uiterlijk 12 maart 2021 

Vragen en opmerkingen 
Via hetzelfde formulier als hierboven genoemd, kunt u ook vragen en/of opmerkingen kwijt. 

Terugkoppeling 
Als bestuur streven wij ernaar om uiterlijk 1 april a.s. de uitkomsten van deze stemming met u 
te delen en daarbij ook de binnengekomen vragen te beantwoorden en met u te delen.  

https://youtu.be/6O0DlXYgNyo
https://forms.gle/ohnTNqHeG6ymWY5k8
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Notulen Algemene Ledenvergadering AWHB 
Woensdag 11 maart 2020 
 
Aanwezig:  18 leden en 6 bestuursleden 
 
Afmeldingen: 
W. Gijben, C. Bleijenberg, M. Prorok, M. Karssen, B. Tames, R. Schriek, J. Zeeman, M. de Waal,  
W. Hoffmeister 
 
Welkom 
• De voorzitter Ton Dalmulder opent de vergadering. 
• De afwezigheid van Henk Schluter als secretaris wordt vermeld, hij is herstellende van een 

levertransplantatie. Het secretariaat wordt waargenomen door Monique Gentenaar. 
• We houden een moment van stilte voor de ons ontvallen leden. 
 
Notulen 
• De notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 13 maart 2019 worden zonder 

wijzigingen vastgesteld. 
 
Mededelingen en Ingekomen stukken 
• De ontvangen afmeldingen voor deze ALV worden genoemd. 
• Informatie viscentrum Abcoude; info via onze website over de mogelijkheden 
• Visparels van Sportvisserij Nederland met als doelstelling mooi viswater in steden te 

realiseren; Ton licht ingekomen e-mail van Dhr. Van Galen Last uit Muiden toe. Het 
initiatief wordt zeer gewaardeerd, we zouden graag daarop inspelen, echter, dit bij 
bestuursleden toevoegen aan hun takenpakket is niet haalbaar. Als er vrijwilligers zijn die 
dit willen oppakken zijn deze welkom. 

• Brief n.a.v. controle houtgebruik haven van Waternet. Dit is akkoord bevonden. 
 
Verslag secretariaat 
• Monique geeft een samenvatting van secretariaatszaken in het afgelopen jaar weer, zoals 

ook vermeld in het jaarverslag. 
• De voorzitter memoreert aan het 111 jarig bestaan van de AWHB.  

Het bestuur heeft tijdens een beleidsweekend de actiepunten voor het beleidsplan voor 
de komende 4 jaar besproken. Ton licht een aantal punten uit het nieuwe beleidsplan toe. 

• De voorzitter benoemt het dilemma waar de AWHB momenteel voor staat t.a.v. de pacht 
van de Vinkeveense Plassen. De AHV betaalt mee aan de pacht (als onderhuur), zij 
overwegen hiermee te stoppen. Dit betekent een verhoging van de kosten voor de AWHB. 
Afwegingen zijn o.a. in gesprek met  De Goede Vangst en de AHV of de AWHB blijft 
pachten, of er ingebracht moet worden in de landelijke lijst. Dit overleg en deze 
overwegingen zijn gaande. 

 
Financieel verslag 
• Jannie van Gemert geeft toelichting bij de meest opvallende posten, zoals ook vermeld in 

het jaarverslag. 
• De begroting 2020 wordt toegelicht. De kosten van de haven en de inkomsten worden 

voor de helderheid apart vernoemd. Voor de kosten van de vernieuwing van de 
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beschoeiing is als het ware een interne lening gegeven, die via de havengelden jaarlijks in 
de delen wordt terugbetaald. 

• Eén van de leden geeft een tip hoe je via afschrijving de druk op de balans kunt 
verminderen t.a.v. de kosten van de beschoeiing. Hij zal dit na de vergadering met de 
penningmeester samen bekijken. 

• De voorzitter vertelt dat de gemeente Weesp ondanks vele verzoeken en brieven geen 
cent aan onze vereniging geeft t.g.v. de vernieuwing van de beschoeiing. De reden is dat zij 
geen precedent willen scheppen in Weesp. 

 
Verslag kascommissie Dhr. Duijn en Dhr. Seinen 
• Dhr. Duijn geeft aan waar de kascommissie naar gekeken heeft en geeft aan dat zij 

decharge verlenen aan de penningmeester en het bestuur over het gevoerde financiële 
beleid in 2019. 

 
Vaststelling contributie en havengeld 
• De voorzitter licht toe welke aanpassingen op de haven in de afgelopen 2 jaar gepleegd 

zijn ter verhoging van de veiligheid en het voorzieningenniveau. Dit in de vorm van het 
nieuwe clubhuis inclusief toilet, de camera’s en verlichting. 

• De contributie blijft voor dit moment gelijk. Als de AHV afhaakt in het delen van de pacht 
in de Vinkeveense Plassen, kan het zijn dat t.z.t. een aanpassing wel noodzakelijk is. 

• T.a.v. de kosten van een ligplaats in de haven wil het bestuur voorstellen om een 
verhoging naar  
€130,00 in te voeren voor alle ligplaatsen. 

• De vergadering stemt in met handhaving van de contributie in 2021 en verhoging van het 
havengeld naar €130,00 voor alle ligplaatsen in 2021. 

 
Ledenadministratie 
• Het was een rustig jaar, kleine afname van ledenaantal. Er is een deel afnemers dat alleen 

voor een vakantie een VISpas koopt (m.n. Duitsers). 
• Het aantal aankopen via VISpas-Online neemt toe, maar dat maakt ook vergelijk mogelijk 

als men alleen vist op een bepaald water en zoekt in de VISplanner. Het aantal Extra 
Vispassen neemt af. 

• Al met al blijft het ledenaantal redelijk stabiel. We horen bij een grote tot middelgrote 
vereniging. 

• Vraag vanuit de vergadering: Als we straks bij Amsterdam horen, wat doet de vereniging 
dan ? Blijft de AWHB van Weesp ?  
Vooralsnog willen we wel een Weesper vereniging blijven. Het is wel goed de contacten 
met de AHV te onderhouden. Het is een punt van aandacht in het bestuur. 

 
Havencommissie 
• Het onderhoud van de haven wordt door een goede club mensen gedaan.  
• Op dit moment tijdens de werkzaamheden liggen boten soms op andere plekken en 

worden de boten ook door hen leeg gehoosd. Na volgende week mag iedereen dat zelf 
weer doen. 
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Jeugdcommissie 
• Afgelopen jaar was er een voorbereiding op de wisseling van de wacht t.a.v. de kartrekkers 

in de jeugdcommissie. Chris Trok treedt dit jaar af, Sae Hong-Terlouw heeft meegedraaid 
om het stokje over te kunnen nemen. 

• Sae geeft een toelichting op de plannen voor komend jaar. Eén van de nieuwe onderdelen 
is streetfishing, een wijze van vissen voornamelijk op roofvis, die populair is onder jonge 
mensen. Helaas is het bereik van de waterkant is door overwoekering van riet best lastig.  

 
PR-zaken 
• Monique licht inzet van social media toe. Verder heeft de AWHB zich ook gepresenteerd 

op de verenigingenmarkt tijdens het Sluis- en Bruggenfeest. 
 
Bestuursverkiezing 
• Chris Trok is aftredend als bestuurslid jeugdzaken. De voorzitter dankt Chris voor zijn inzet 

en is blij dat hij betrokken blijft bij activiteiten van de jeugd. Namens de AWHB worden 
attenties overhandigd als dank. 

• Aftredend en herkiesbaar zijn Ton Dalmulder en Bart Kors. De vergadering stemt in met de 
verlenging van hun termijn als respectievelijk voorzitter en ledenadministrateur. 

• Sae Hong-Terlouw stelt zich verkiesbaar als bestuurslid jeugd. De vergadering stemt 
hiermee in. 

 
Verkiezing kascommissie 
Bert Seinen en Gerard Bouman vormen voor 2020 de nieuwe kascommissie. 
Ricardo Di Bucchianico stelt zich beschikbaar als reserve-lid voor de kascommissie. 
 
Rondvraag 
Dhr. De Wit: Veel verenigingen hebben thans problemen om een voltallig bestuur te  

hebben. Kijkend naar dit bestuur, hoe de AWHB dit doet met elkaar, verdient  
dit waardering en een applaus. 
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Verslag secretariaat 
 
Het bestuur heeft in 2020 zes keer vergaderd, daarnaast heeft er ook afstemming 
plaatsgevonden via e-mail en Whatsapp.  
Door een operatie in januari en de herstelperiode erna heeft secretaris Henk Schluter zijn 
taken tijdelijk overgedragen in die periode aan Monique Gentenaar. 
 

Door de coronamaatregelen zijn diverse regionale overleggen niet doorgegaan dit jaar. 
Waar mogelijk zijn er wel digitale overleggen via Teams geweest met o.a. de jeugdkoepel en 
ook bij de ALV van Sportvisserij Midwest Nederland was de AWHB op deze wijze 
vertegenwoordigd.  
 

De AWHB heeft periodiek overleg met De Goede Vangst en Waternet. De Vinkeveense Plassen 
zijn dan onderwerp van gesprek als het gaat om waterkwaliteit, visstand en toezicht. Dit jaar 
speelde ook de pacht van de plassen als onderwerp. Het terugtrekken van de AHV en de 
consequenties hiervan zijn door DGV en de AWHB onderling besproken. 
 

De Visstandbeheer Commissie “Amsterdam-Rijnkanaal” is in 2020 niet bijeengeweest. 
Ditzelfde gold voor de VBC “Amstel, Gooi en Vecht”.  
 

Samenstelling bestuur in 2020 
Dhr. A.H. Dalmulder  - Voorzitter 
Dhr. J.H. Schluter  - Secretaris 
Mw. A.H.J.M. van Gemert - Penningmeester 
Dhr. B. Kors   - Ledenadministratie 
Dhr. H.C.M. Leurs  -  Bestuurslid Haven 
Dhr. S. Terlouw  - Bestuurslid Jeugd 
 
Havencommissie. 
De heren H.Leurs, J. de Vos, G. Bouman en H. van Leeuwen 
J. Andriessen (conciërge clubhuis) 
Jeugdcommissie. 
De heren A. Timmer,  C. Bleijenberg, P. van Rooij, H.Rosendal en J. Andriessen 
Wedstrijdcommissie. 
De heren H. Duijnmaijer, E. Broere (beide zondagcompetitie), A. Jongeling 
(zaterdagcompetitie), G.Bouman (55+-competitie) 
Bestuursondersteuning /website & PR 
Mw. M. Gentenaar 
 

Ereleden. 
Dhr. J. Roos † 
Dhr. W. de Vries † 
Dhr. C.H. van der Woerdt  † 
 

Lid van verdienste. 
Dhr. W. Gijben 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk Schluter  
(secretaris) 
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Verslag ledenadministratie 
 
Ook voor de ledenadministratie was 2020 een apart/raar jaar. Dit alles vanwege het 
Coronavirus.  
In 2019 eindigde de AWHB met 2263 leden. In 2020 werd het memorabele aantal van 2490 
leden bereikt. Maar liefst een ledenstijging van ca 10%.  Dit had natuurlijk alles te maken met 
het virus. Men ging meer buiten recreëren, waaronder veel nieuwe leden die gingen vissen. 
Dit zagen wij ook terug in het aantal week/nachtvergunningen voor Vinkeveen. Deze had ook 
veel aftrek in 2020.  
Het jaar 2021 is ook al weer goed begonnen. Doordat de AHV zich heeft teruggetrokken met 
betrekking tot het visrecht op Vinkeveen, zien we al een behoorlijke aanwas van nieuwe leden 
in 2021 (we zijn nog maar net begonnen). Door het Coronavirus was ook het verzend 
klaarmaken van de vispassen 2021 anders ingevuld dan we gepland hadden.  Echter het is 
goed verlopen. Inmiddels heeft al bijna 90 % van onze leden hun vispas 2021 al weer binnen. 
De kosten voor het versturen van de Vispassen zal in 2021 stijgen, daar Stadspost Weesp er 
mee gestopt is. Hierdoor kunnen wij niet meer voor een speciale prijs versturen binnen onze 
regio.  Al met al  zien we de toekomst positief in, en verwachten we wederom weer een 
ledentoename in 2021. 
 
Bart Kors 
(ledenadministratie) 
 
 

 
 

Verslag jeugdcommissie 
 
Ten gevolge van de Covid-19 pandemie zijn alle jeugdactiviteiten helaas gecanceld. Aangezien 
het overgrote deel van onze enthousiaste vrijwilligers deel uitmaakt van de risicogroep, zullen 
wij extra voorzichtig zijn in de afweging of een activiteit door kan gaan of niet. 
Dat geldt helaas ook nog voor het komende jaar. 

De jeugd hebben wij naast onze reguliere jeugdnieuwsbrief ‘Het Tuigje’ , ook twee extra 
digitale nieuwsbrieven gestuurd met tips en wetenswaardigheden voor het vissen. 

Sae Terlouw  
(jeugdcommissie)  
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Verslag Havencommissie 
 
Belangrijk voor de leden die een boot in de haven hebben afgemeerd, maar ook voor de 
andere leden. Tenslotte staat ons clubhuis op het haventerrein en een clubhuis is van breder 
belang dan alleen voor de leden met een boot. 
Afgelopen jaar begon met de aanleg van een nieuwe beschoeiing in de haven. De oude 
beschoeiing die uit betonnen platen bestond, ging steeds verder achteruit. Onverwachts 
ontstonden er gaten in het aanlooppad en dat leidde tot gevaarlijke omstandigheden. Om die 
reden had het bestuur al in 2019 besloten om de beschoeiing te vervangen. Niet alleen een 
omvangrijke klus, maar ook nog eens een klus die veel geld ging kosten. Het bestuur ging 
ervan uit dat de gemeente Weesp hier ook wel een rol in kon spelen. Onze haven bepaalt het 
aangezicht van de achterliggende schans en samen met die schans vormen we “het 
beschermd stadsgezicht”. In onze onschuld dachten we dat nu we de grijze betonnen platen 
gingen vervangen door duurzaam hardhout de gemeente wel in de kosten zou willen 
bijdragen. We kwamen na heel veel onderhandelen en gesprekken bedrogen uit. Geen cent. 
De gemeente wilde geen precedent scheppen. We snappen deze starre houding nog steeds 
niet. De kosten moesten dus geheel door de vereniging zelf worden opgehoest. Dat laatste is 
niet helemaal waar. Het bestuur heeft zich ingespannen om diverse sponsorkanalen te 
benaderen en dat heeft geresulteerd in bijdrage van bijna 50% van de kosten. Een niet gering 
bedrag. Ik wil u toch even de sponsoren noemen in volgorde van grootte van bijdrage. 
Sportvisserij Nederland, Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud 
sportaccommodaties, Sportvisserij MidWest Nederland en de Rabobank. We zijn trots en blij 
dat we zoveel subsidie hebben weten binnen te halen en nog een beetje chagrijnig dat de 
gemeente Weesp ons heeft laten zitten. Het zij zo. 
De firma Griffioen heeft het werk uitgevoerd en we zijn over het resultaat erg tevreden. Het 
ziet er fraai uit en kan weer heel veel jaren mee. Ook de vrijwilligers die tijdens de bouw mee 
hebben geholpen worden bij deze nogmaals bedankt. 
U kunt via deze link een kort filmpje zien van de werkzaamheden aan de beschoeiing: 
https://youtu.be/G2CeQaCqG6I 
Verder is het op de haven rustig gebleven. We hebben ons zo goed en zo kwaad aan de 
coronaregels gehouden. Met je boot op pad gaan, was geen probleem zolang er maar geen 
samenscholingen ontstonden. De meeste booteigenaren houden hun boot goed bij en hozen 
ook geregeld. Dat mag ook wel want het regent de laatste tijd behoorlijk veel. 
Veel meer is er ook niet te vertellen. Door omstandigheden bleef het ook op de haven erg 
rustig. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Leurs  
(havenmeester)  
  

https://youtu.be/G2CeQaCqG6I


11 
 

Verslag wedstrijdcommissie  
 
Net als vele andere verenigingen, werden wij ook geconfronteerd met het Coronavirus. Na 
een door Sportvisserij Nederland ingesteld wedstrijdverbod, kon de commissie een 
coronaproof reglement maken voor het geval er weer gevist kon worden. Dit werd ter 
beoordeling verstuurd naar de gemeenten waar gevist zou worden. Hieruit bleek dat er 
verschillend gedacht wordt binnen Nederland. Andere gemeenten waren wel voortvarend en 
dienden wij slechts op de hoogte te houden als wij daar een wedstrijd wilden houden. 
Door de coronamaatregelingen vielen bijna al de wedstrijden uit en konden wij dit jaar geen 
competitie houden. Ondanks dat heeft de commissie getracht toch wat te organiseren om de 
leden gelegenheid te bieden een wedstrijdje te vissen. 
 

Zaterdag- en avondcompetitie 
Op 15 augustus konden wij voorzichtig beginnen met een wedstrijd in het Hilversums Kanaal. 
Hier ter plaatse gekomen, was er gelijk een grote uitdaging, omdat alle visstekken bezet 
waren. Na veel gepraat waren ze bereid om wat op te schuiven en konden wij met 8 
deelnemers starten. 
Op 5 september was een koppelwedstrijd bij “de Eerste Aanleg” in Breukeleveen. Hier werd 
met 8 koppels gevist voor de eer. De commissie had besloten om geen prijzen te regelen en 
geen inschrijfgeld te vragen. De huur van de boten werd vergoed door de AWHB. 
Voor de wedstrijd in het Amsterdam-Rijnkanaal op 12 september met 7 deelnemers, had de 
commissie wat nieuws bedacht, een challenge; vang 4 verschillende soorten vis. Hierin 
slaagde maar 2 vissers, de rest wist er 3, 2 of maar 1 soort te vangen. 
Op 9 oktober organiseerden wij nog een wedstrijd bij de “Berenkuil” in Nijkerk. Normaal 
wordt hier leuk vis gevangen maar de kou liet de vis in de bagger liggen en alsof het niet 
mooier kon om af te sluiten, een fikse regenbui aan het eind. 
 

Zondagcompetitie 
De eerste wedstrijd van de zondagcompetitie op 23 augustus, een koppel in Breukeleveen 
met aansluitend een etentje, moest afgezegd worden. Er kon geen plaats gereserveerd 
worden om te eten en te parkeren i.v.m. een feest. 
Er volgde nog een wedstrijd in de Weespertrekvaart op 13 september. 
De geplande snoekwedstrijd op 1 november kon door de tweede coronagolf ook weer 
afgeblazen worden. 
 

Verwachting 
Tot slot willen wij graag wat problemen vermelden waar wij tegenaan lopen. 
− Tijdens de planning van de wedstrijden werden we geconfronteerd met een intrekking van 

de toestemming op de Vecht bij Chaletpark “de Vechtoever”. 
− Van AHV mogen we nog maar 4 wedstrijden per jaar organiseren in hun water. Dit is voor 

2021 eerlijk verdeeld over de beide competities. (Toestemming is al binnen) 
− De keuze word dus steeds moeilijker om leuk water te vinden waar ruimte is om te 

parkeren en te vissen. De riet- en waterplanten begroeiing doet er ook geen goed aan. 
− Ons coronaprotocol werkt en zullen wij handhaven en delen met de gemeentes waar wij 

in vissen.  
Laten wij er met zijn allen maar het beste van hopen en ons aan de regels houden. Hopende 
dat wij eind mei, begin juni kunnen starten met de competities, maar dat is en blijft nog even 
een vraagteken. 
 
Namens de wedstrijdcommissie,  
Hans Duijnmaijer 
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Verslag PR-zaken 
 
De PR binnen de AWHB stelt zich vooral tot de activiteiten die de vereniging heeft te 
promoten en ook het beleid t.a.v. de hengelsport en zorg voor de leefomgeving van de vissen 
uit te dragen. 
Voor de PR van de vereniging maken we al jaren gebruik van een eigen website. Deze wordt 
zoveel mogelijk actueel gehouden met informatie over de AWHB, wedstrijddata en uitslagen. 
Voor de website maken we gebruik van de hostomgeving van Sportvisserij Nederland. 
Daardoor kunnen een aantal praktische functies aan bieden zoals het online bestellen van de 
VISpas en de VISplanner. Op de homepage draaien ook nieuwsberichten mee van Sportvisserij 
Nederland.  
 
Naast de website maakt de AWHB ook gebruik van social media. Er is een Facebookpagina, 
een Twitter-account (deze zijn gekoppeld) en een Instagram-account. Het aantal volgers van 
de Facebookpagina is toegenomen tot 134 (vorig jaar 105). Op Twitter zijn er 116 volgers 
(vorig jaar 120). Op het Instagram-account zijn 68 volgers (vorig jaar 66). 
De groei is beperkt op Instagram, mogelijk door weinig nieuws over jeugdactiviteiten en 
activiteiten algemeen. 
Bij activiteiten worden ook foto’s gemaakt om zo op de website een beeldverslag te kunnen 
doen en te laten zien naar een ieder die geïnteresseerd is, wat onze vereniging allemaal doet. 
Dit jaar bleef dit echter zeer beperkt en was de nieuwe beschoeiing van de haven wel het 
hoogtepunt hierin. 
Doordat de activiteiten niet doorgingen en ook bv. een verenigingenmarkt van het Sluis- en 
Bruggenfeest er dit jaar niet was, misten we de kans om de club en de hengelsport te 
promoten. 
 
We blijven ook in 2020 de media opzoeken om de vereniging en haar activiteiten te  
promoten. Verder zorgen we voor zichtbaarheid en herkenbaarheid bij buitenactiviteiten door 
banners en spandoeken. 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hhoX4grRwCRaDM&tbnid=fQ279CYWFx728M:&ved=0CAUQjRw&url=http://sugar-cake.nl/&ei=ff80UYz5IKKr0AXps4GYBg&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNFwEsLqzEoclw81XtRB7GDOh2gMFw&ust=1362514164897906
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AWHB toelichting financiële situatie 2020 
 
Toelichting balans 31 december 2020 
In het kalenderjaar 2020 zijn de inkomsten van de vispassen behoorlijk toegenomen door rond de 
400 nieuwe leden. Corona speelde hierbij een positieve rol. 
 
Toelichting resultatenrekening 2020 in relatie met de begroting 2020  
2020 kende qua uitgaven en inkomsten een bijzonder jaar. De uitgaven zijn laag doordat bijna alle 
activiteiten niet konden plaatsvinden. Daartegenover stond een positief resultaat qua inkomsten. 
We kregen meer nieuwe leden. Tevens keerde Sportvisserij Midwest € 2,- per volwassen lid uit 
omdat ook zij minder uitgaven hadden als begroot. Dit bedrag is verrekend met de afrekening van 
Sportvisserij Midwest onder grootboekrekening 6830.  
 
100 Beschoeiing. 
De beschoeiing wordt in 10 jaarlijkse termijnen afgeschreven.  
Het huidige saldo is de som van de kosten van de beschoeiing á € 46.827,00 min de ontvangen 
subsidie á € 21.365,40 = € 25.461,60.  
Hierop is in 2020 reeds afgeschreven pro rata € 1.963,50. Resteert een bedrag van € 23.498,10. 
Deze wordt de komende 10 jaar met een jaarlijkse termijn van € 2.349,81 afgeschreven. Zie 
begroting. 
4200 Pacht lopend jaar. 
Vanaf 1-1-2021 heeft de Amsterdamse Hengelsportvereniging zich teruggetrokken als medepachter 
van de Vinkeveense plassen. Directe consequenties voor de AWHB is dat we de pacht van de 
plassen á € 12.086,76 alleen betalen. Jaarlijks missen we € 5.955,- zijnde de pacht die de AHV aan 
ons overmaakte. 
4505 Kosten controle. 
De controle van onze wateren wordt door Sportvisserij Midwest geregeld en kan dus van onze 
begroting af. 
4510 Representatiekosten. 
Er zijn geen activiteiten ontplooid voor onze vrijwilligers in verband met corona. Ook het 
gebruikelijke Kerstpakket was vervallen. Wel hebben wij gemeend, daarvoor in de plaats de mensen 
een kleine geldelijke vergoeding te geven, o.a. vanwege het belangeloos meehelpen aan het 
vernieuwen van de beschoeiing. 
4540 Kantoor en Administratiekosten. 
De printer van de penningmeester gaf de geest. Een nieuwe aangeschaft en die ten laste laten 
komen van de reserves inventaris, grootboekrekening 2071. 
 
Resultaat/Samenvattend 
Dit jaar hebben we een positief resultaat veroorzaakt door: een groeiend aantal leden en minder 
uitgaven door gebrek aan activiteiten.  
Begroting 2021. 
De begroting over 2021 is weer redelijk gelijk aan de begroting zoals wij die voor 2020 hadden 
gemaakt. De verwachting is dat we niet opnieuw zoveel nieuwe leden zullen krijgen i.v.m. Corona. 
Wel hopen we wat meer activiteiten te kunnen ontplooien. Verder wordt volgend jaar de inkomsten 
beïnvloed door de gemiste pachtbijdrage ad € 5.955,- van de AHV te Amsterdam. 
 
De penningmeester 
Jannie van Gemert 
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Verklaring kascommissie 
 
Op film een impressie van de controle en het advies: https://youtu.be/6O0DlXYgNyo   

https://youtu.be/6O0DlXYgNyo
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Bestuursverkiezing 
 
Naam  functie In best. vanaf  2018 2019 2020 2021 2022  2023 2024 

Ton Dalmulder Voorzitter 01-03-2002   x   x  

Henk Schluter Secretaris 12-03-2006  x   x   

Jannie van Gemert Penningmeester 12-03-2012 x   x    

Bart Kors Ledenadministratie  01-06-2002   x   x  

Henk Leurs Bestuurslid Haven 12-03-2013  x   x   

Sae-Hong Terlouw Bestuurslid Jeugd 11-03-2020   x   x  

vacant Algemeen bestuurslid 10-3-2021    x    

 
Voor het jaar 2021 is aftredend en herkiesbaar: 

− Jannie van Gemert; penningmeester 
 
Het bestuur heeft een algemeen bestuurslid toegevoegd aan de gelederen om een oneven aantal 
bestuursleden te kunnen realiseren. 
 
Voor het jaar 2021 is verkiesbaar: 

− Monique Gentenaar; algemeen bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
 

Digitaal stemmen 
 
Wij vragen u het digitale stemformulier uiterlijk 12 maart a.s. in te vullen via: 
https://forms.gle/ohnTNqHeG6ymWY5k8 
 
U kunt hier ook uw vragen en/of opmerkingen kwijt.  
 

https://forms.gle/ohnTNqHeG6ymWY5k8
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