
UITNODIGING 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VAN DE   H.S.V. DE KLAP 
 

te houden op vrijdag 4 november 2016 

in Café de Klap, Hoofdstraat 16, 

in Grootegast 

aanvang 20.00 uur precies 

 

 

 

De agenda met de daarbij behorende 

stukken en verslagen treft U hierbij aan. 

 

Wij hopen dat U tijd en gelegenheid zult 

kunnen vinden om deze stukken van te 

voren te bestuderen, zodat we op de 

vergadering zakelijk kunnen werken. Dat 

bevorderd een vlotte afwerking van de agenda. 

 

 

            Graag Uw aandacht voor de volgende punten. 

             1. Kom voor 20.00 uur zodat we op tijd met de 

                 de vergadering kunnen beginnen. 

             2. Houdt U aan de aanwijzingen/mededelingen 

die voor en tijdens de vergadering worden gegeven. 

             3. Bij binnenkomst gaarne de presentielijst te tekenen. 

             4. Wij willen om 22.00 uur graag de vergadering sluiten. 

 

 

Verder wensen wij U een prettige vergadering toe. 

 

Het bestuur H.S.V de Klap 

 

 

 

 

 



 

 

A G  E  N  D  A 

 

Ledenvergadering vrijdag 4 november 2016 

 
1. Opening. 

 

2. Mededelingen. 

 

3. Ingekomen Stukken. 

 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 november 2015. 

 

5. Jaarverslag secretaris. 

 

6. Jaarverslag penningmeester. 

 

7. Verslag kascommissie. 

 

8.      Pauze - 10 minuten. 

 

9.      Benoeming nieuw kascommissielid. 

                        Aftredend Wiemer Folkertsma. 

 

               10.    Bestuursverkiezing. 

                        Aftredend en niet herkiesbaar Sijtse Zijlstra. 

                        Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur. 

  

               11.    Pauze – 15 minuten. 

                                     

               12.    Prijsuitreiking zomercompetitie 2016. 

                               

13.    Data zomercompetitie 2017. 

         Zie bijlage achterin. 

 

14.    Rondvraag. 

 

15.   Sluiting vergadering. 

 

 

 



Dit blad kunt U gebruiken voor Uw aantekeningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTULEN JAARVERGADERING  d.d.   13 – 11 – 2015 

 
Plaats: Eetcafé de Klap 

Tijd:    20.00 uur 

 

Aanwezig: S.Zijlstra, E.Teenstra, B.Folkertsma, F.Baas, S Bos, W.Folkertsma, 

J.Folkertsma, P.de Groot, K.Ploeg, Al.Koster, Au.Koster, K.Mosselaar, R.Baas, 

M.de Boer. 

 

 

1.  Opening. 

Onze voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en vraagt om 1 minuut                                                                                                                                                

stilte  voor Dhr. Krakau. Hij heeft maar kort van zijn lidmaatschap kunnen 

genieten, 1 seizoen. 

 

2.  Mededelingen. 

We hebben een leuk seizoen gehad .Qua weersomstandigheden hebben 

we het enorm getroffen. De vangsten waren dit jaar iets minder, op een 

paar uitzonderingen na. 

Het ledental groeit nog steeds. Dit is mede te danken aan de vispassen die 

bij Hazenberg te verkrijgen zijn. Dit levert vooral veel jeugdleden op. We 

zitten nu op 345 leden. 

De koffie in de vergadering wordt dit jaar wederom aangeboden door de 

club, inclusief een plak cake. 

Op een vraag over B.Posthumus zijn situatie kan worden gemeld dat Bert 

is gestopt, hoofdzakelijk om lichamelijke klachten. 

Vanuit het bestuur komt er 1 aanvulling op de agenda. Bij punt 9 

(bestuursverkiezing).  De toevoeging is “jeugdzaken” 

Van de leden van de vergadering kwam verder geen inbreng. 

 

3.  Ingekomen stukken. 

     Er is niets van belang binnengekomen. 

 

4.  Notulen 2014 

De notulen van de vorige jaarvergadering zijn door alle aanwezigen 

ontvangen, doorgenomen en goedgekeurd. 

 

5.  Jaarverslag secretaris. 

Het door de secretaris opgestelde jaarverslag was aan alle aanwezigen 

verstrekt. Aangezien wij een vrij rustige club zijn, merken wij weinig van 

de federatie. Er is dit jaar iets minder post binnengekomen. Mede oorzaak 



hiervan is, dat de federatie afgelopen jaar bezig is geweest met een aantal 

projecten in oost Groningen. 

Je moet onze club grotendeels zien als een doorgeefluik van de vispassen, 

want daarvoor moet je lid zijn van een visclub. 

Wij wedstrijdvissers zijn maar een klein percentage. 

 

6.  Jaarverslag penningmeester. 

Het door Sijtse gemaakte financieel overzicht werd in de vergadering 

uitgedeeld en doorgenomen. Na enige nadere uitleg werd het verslag 

akkoord bevonden. 

 

7.  Verslag kascommissie. 

W.Folkertsma en K.Mosselaar hebben de kascontrole gedaan en geen 

fouten kunnen ontdekken. De papieren zijn goedgekeurd en door beiden 

ondertekend. 

 

8.  Benoeming nieuw lid kascommissie. 

K.Mosselaar is in de vergadering afgetreden en zal worden opgevolgd 

door P.de Groot. 

 

9.  Bestuursverkiezing. 

Dit jaar zijn F.Baas en B.Folkertsma aftredend en herkiesbaar. Er waren 

geen tegen kandidaten en daarom zijn beide mannen, in een hoofdelijke 

stemming in de vergadering herkozen.  

Het feit dat het bestuur, na het vertrek van B.Posthumus, maar 4 leden 

heeft kwam ter sprake. Dat Fré voorzitter en secretaris is, is niet 

onoverkoombaar. De leden in de vergadering hebben hier ook geen 

problemen mee, dus hoeft er geen 5
e
 lid bij.  

Bij eventuele onoverkoombaar problemen in de toekomst, zal er wel een 

beroep op de leden van de vergadering gedaan worden. 

 

Er is dit jaar een jeugdvisdag geweest. E Teenstra doet hiervan in de 

vergadering een verslag. We willen dit volgend jaar een vervolg geven 

met weer zo’n dag en een echte wedstrijd.  

De voorzitter stelt voor om E.Teenstra te benoemen tot aanspreekpunt 

jeugdzaken. Er wordt in de vergadering gevraagd om Eddy hierin te 

ondersteunen. M.de Boer biedt zich hiervoor aan. De vergadering gaat 

akkoord met dit alles. 

 

10. Pauze 

Voordat de pauze ingaat, deelt Sijtse de jaarlijks terugkerende quizvraag 

uit. De vraag was: Hoeveel vissen zijn er gevangen door de 12 winnaars 

in poule A en B samen. Het antwoord was 585. 



          K.Mosselaar zat er het dichtst bij en won de traditionele fles Berenburg. 

 

          Onze voorzitter vertelde na de pauze het een en ander over onze website. 

We willen meer met onze website doen. We willen de site zo aanpassen,        

dat zodra er nieuwe activiteiten op onze site gemeld worden, de leden, 

wiens mailadres bij ons bekend is, automatisch een bericht krijgen dat er 

nieuws is. Op de leden wordt ook een beroep gedaan, om tijdens 

wedstrijden foto’s te maken, zodat die op de site geplaatst kunnen        

worden. We gaan uitzoeken of het mogelijk en betaalbaar is, om een app 

te maken, die aan onze site gekoppeld wordt. 

 

11. Prijsuitreiking zomercompetitie 2015. 

De overzichten van alle wedstrijden van dit jaar werden uitgedeeld en de 

winnaars in beide klassen kregen hun bijbehorende prijzen. 

De waardebonnen, gekoppeld aan de uitslag, werden door Berend 

uitgedeeld. Deze konden later bij Sijtse verzilverd worden. 

 

Belangrijkste uitslagen over 2015. 

Poule A: Algemeen kampioen  =  S.Bos            met   3115 punten 

               Aantal kampioen        =  F.Baas          met     337  stuks 

               Gewichts kampioen   =  K.Mosselaar met 72950 gram 

 

Poule B: Algemeen kampioen  =  M.deBoer      met    1375 punten 

               Aantal kampioen        =  S.Zijlstra       met      224 stuks 

               Gewichts kampioen   =  B.Folkertsma met  53200 gram 

       

De zwaarste brasem werd dit jaar gevangen door J.Folkertsma (2650   

gram) 

De zwaarste voorn werd dit jaar gevangen door E.Teenstra  (900 gram) 

Beiden ontvingen hiervoor een vleesprijs. 

 

Iedereen die meer dan 7 wedstrijden is mee geweest, kon een rollade mee 

naar huis nemen. 

 

12. Zomercompetitie 2016. 

De meeste aanwezigen in de vergadering, hebben de lijst met 

voorkeursplekken ingeleverd. 

Aan de hand van die lijsten worden de visplekken van volgend jaar 

vastgesteld. 

Het bestuur is wel van plan om er weer een verrassingsplaats tussen te 

doen. 

 

         Voor onze grote bouwvakwedstrijd zullen Oude Schouw en Leppedijk      



          worden aangevraagd. 

 

          Onze eerste competitie wedstrijd zal op 30 april 2016 plaatsvinden. 

 

13. Rondvraag. 

Bij de rondvraag kwam niets naar voren, waarna Fré de vergadering sloot. 

   

 
 

 

 

Jaarverslag 2016 

 

Op 1 oktober 2015 had de HSV de Klap 345 leden. Ook dit jaar waren er nog 

veel leden die niet of te laat gereageerd hebben op het schrijven van de Federatie 

over de betaling, hetzij per accept giro of automatische incasso. 

Vanaf 1 oktober 2015 hebben er 59 leden hun vergunning niet afgenomen. Per 1 

januari 2016 hebben zich 29 nieuwe (oude) leden aangemeld mede te danken 

aan de verkoop van de vergunningen bij de firma Hazenberg. Momenteel zijn er 

ook nog 8 leden die per 31 december de vergunning hebben opgezegd. Aan het 

eind van het jaar zal de teller op 307 staan. Ook de jeugd vergunningen (t/m 13 

jaar) liep storm en voor de toekomst zullen we hier zeker mee doorgaan. 

Het bestuur heeft het afgelopen geregeld vergaderd. Waar nodig heeft het 

bestuur reeds actie ondernomen inzake ontvangen post. 

Dit jaar was er ruimte voor 2 data voor de jeugd. Helaas slechts 1 aanmelding en 

hierdoor heeft het bestuur besloten om dit in 2016 geen doorgang te geven. Voor 

het komend jaar is het zullen we overwegen om toch te proberen de jeugd aan de 

waterkant te krijgen. 

 

Zomercompetitie 2016 

 

De competitie startte dit jaar op 30 april in het Hoendiep bij Enumatil. In A was 

het Sijfko Bos die de meeste punten bij elkaar viste, 191 punten. 

In groep B was Piet de Groot eerste met 143 punten. Maar het was niet best. 

De 2
e
 wedstrijd op 14 mei aan de Workumer Trekvaart.  In A was Koos 

Mosselaar de beste met 170 punten. Ook in B een Mosselaar eerste, Robert viste 

193 punten bij elkaar. 

Voor 28 mei stond de Vierhuistervaart op de lijst. Ook nu in beide groepen een 

familie aangelegenheid, in A was Berend met 547 punten een klasse apart en in 

en in B was Johan de beste met 241 punten. 

 

 



 

vervolg jaarverslag 2016 

 

Op 4 juni was Woudsend het decor en de familie deed het nog eens dunnetjes 

over. In A zette Berend de achtervolgers op grote achterstand, eerste met 543 

punten en in B was Johan eerste met 319 punten. 

Op 18 juni ging de reis naar Grouw. In A was Sijfko Bos eerste met 384 pun- 

ten en in B was dit Klaas Ploeg met 132 punten. 

Op 2 juli zaten we aan de Leppedijk (Akkrum zijde PM kanaal). In groep A was 

alweer Sijfko Bos eerste met 352 punten en in B was Johan Folkertsma  met 81 

punten de beste. 

Oude Schouw was het decor op 16 juli. In A was Berend Folkertsma eerste met 

379 punten en in B was dit Eddy Teenstra met 370 punten. 

Op 30 juli zakten we af naar Spannenburg. In A wist Fre Baas de meeste vis te 

vangen, 268 punten en in B was dit Piet de Groot met 320 punten. 

De wedstrijd om het kampioenschap van Grootegast was op zaterdag 6 augustus. 

Plaats van handeling Oudeschouw aan het PM kanaal tussen Akkrum en Irnsum. 

We mochten deze morgen toch nog 32 deelnemers verwelkomen. Beste man 

deze dag was Henk (Tegel) Veenstra met 30 vissen 24950 gram en 529 punten. 

Een goede 2
e
 was Freddy van Dekken 29 vissen 23950 gram en 508 punten en 

op de derde plaats Berend Folkertsma met 28 stuks, 23750 gram en 503 punten.  

Totaal waren er 589 vissen met een gewicht van 350150 gram gevangen.  

De complete uitslag van de Hazenberg bokaal kunt u vinden op 

www.hsvdeklap.nl/hazenbergbokaal 

De 9
e
 wedstrijd op 27 augustus voerde ons het Groningerland in. Tussen 

Groningen en de Bloemhofbrug nabij Witte Wierum mochten we een plekje 

zoeken. De familie Folkertsma was in vorm, in A was Berend eerste met 350 

punten en in B was Johan eerste met 291 punten. 

Woudsend was ook op 10 september visplaats.  Fré Baas was eerste in A met 

290 punten en Piet de Groot was in de B klasse de beste met 245 punten. 

Ook Oude Schouw werd voor de competitie voor de 2
e
 maal aangedaan. Op 24 

september in A was Berend Folkertsma de beste met 282 punten en in B was dit, 

jawel, Johan met 370 punten.  

De laatste wedstrijd was op Rohel/Blauwverlaat. In A was Meine de Boer  de 

beste met 212 punten en in B was dit Klaas Ploeg met 207 punten. 

 

Natuurlijk staan alle wedstrijden ook vermeld op de wedstrijd overzichten welke 

op de vergadering worden uitgereikt. Ook staan de uitslagen op de website. 

Ook deze zomercompetitie was er elke wedstrijd een prijsje te winnen voor 

degenen die het juiste aantal gevangen vis wisten te raden (of het dichtst erbij). 

Het blad is (bijna) vol en alle verslagen van de secretaris staan vermeld dus 

wensen wij U veel leesplezier en alvast een prettige jaarvergadering toe. 



 

Agenda punt 13 

 

Voor de zomercompetitie 2017 zit als laatste blad  een formulier om per maand 

drie visplaatsen op papier te zetten waar we dan uit kunnen selecteren. 

(norm: meeste stemmen tellen) 

We willen de data en plaatsen op de vergadering vaststellen zodat we tijdig de 

wedstrijden kunnen aanvragen om verrassingen te voorkomen. 

 

 

Voor 2017 stelt het bestuur de volgende data voor: 

  1
e
 29 april 

  2
e
 13 mei 

  3
e
 27 mei 

  4
e
 10 juni 

  5
e
 24 juni  

  6
e
 8 juli 

  7
e
 22 juli  

  8
e
 5 augustus – verrassing? Ver weg? 

  9
e
 2 september 

10
e
 16 september 

11
e
 30 september 

12
e
 14 oktober 

 

12 augustus Hazenberg bokaal 

19 augustus Noordwijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mocht u problemen hebben om visplaatsen op te schrijven, kijk dan eens bij 

www.visseninfriesland.nl onder wedstrijdkalender of op www.visplanner.nl 

Visplaatsen 2017 graag inleveren op de jaarvergadering 

 

Visplaatsen 2017 

 

Mei            1. 

                   2. 

                   3.  

 

Juni            1. 

                   2. 

                   3. 

 

Juli             1. 

                   2. 

                   3. 

 

Augustus    1. 

                   2. 

 

September  1. 

                   2. 

                   3. 

 

Oktober      1. 

                   2. 

                   3. 

 

 

In augustus graag de plaats voor de 5e augustus   

hieronder invullen: 

 

5 augustus 

http://www.visseninfriesland.nl/
http://www.visplanner.nl/


 

 

 


