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Van het bestuurVan het bestuur

JAARVERSLAG 2012 AUHV 
ALGEMENE UTRECHTSE 
HENGELAARS VERENIGING
Leden
Het ledenaantal van de vereniging eindigde op ruim 9.400 
leden, wederom een stijging van ruim 5% ten opzichte van 
vorig jaar.
Een analyse van het ledenbestand laat de volgende opmerke-
lijke zaken zien:
Jaarlijks ca. 10% vernieuwing van de leden (opzeggingen, niet 
betaald en nieuwe inschrijvingen);
17% van de leden woont niet in de regio waar de AUHV viswa-
ter heeft;
Leeftijdgroepen: 4% jeugdleden, 18% seniorleden, 78% leden;
Lidduur: ca 1/3 t/m 3 jaar, ca 1/3 4 tot 10 jaar en 1/3 meer dan 
10 jaar lid.

Bestuur 
De vacature voor de functie van voorzitter is vervuld. In de 
algemene vergadering werd Simon Dekker benoemd tot 
voorzitter. Allereerst bedankt hij Edward Broekhuizen die als 2e 
voorzitter twee jaar lang de honneurs heeft waargenomen.

Het bestuur bestond aan het einde van het jaar uit: voorzitter S. 
(Simon) Dekker, secretaris C.J. (Jim) van de Burgt en penning-
meester H.G. (Henny) Ederveen; en de bestuursleden E. (Ed-
ward) Broekhuizen, L.J. (Leo) Harmsen, G. (Gerard) Raaphorst, 
F.J.P. (Fred) van Schaik, W.F. (Wim) Huisen en D.W.A. (Danny) 
Bok.

Belangrijk agendapunt was het beleid voor de komende jaren 
vast te stellen en hier verantwoordelijken en activiteiten voor te 
benoemen. Dit is nagenoeg afgerond.
 
Visserijland
De rol van de federaties is de ondersteuning van de hengel-
sportverenigingen, zij vertegenwoordigen de regionale hen-
gelsportverenigingen in de landelijke organisatie Sportvisserij 
Nederland.
De samenwerking met de federatie waaronder de AUHV res-
sorteert - Sportvisserij MidWest Nederland - en met Sportvis-
serij Nederland wordt steeds beter, de besturen weten elkaar 
steeds beter te vinden. 

Aan de vismogelijkheden is door het bestuur ook in 2012 
weer de nodige aandacht besteed. Helaas heeft dit niet tot 
uitbreiding van de vismogelijkheden op Plas Strijkviertel en Plas 

Laagraven geleid.
De gezamenlijke weektoestemming en jeugdtoestemming met 
HSV de Vaart-Poscar werd ook dit jaar weer uitgegeven.

Vrijwilligers en afdelingen
De onmisbare vrijwilligers droegen hun steentje bij met het 
organiseren van activiteiten in de diverse afdelingen. Zoals de 
AUHV vliegvisgroep The Leader, die maandelijks haar bijeen-
komsten in Nieuwegein heeft, waar cursussen vliegbinden 
en werplessen gegeven worden alsook lezingen en gezellige 
avonden. De AUHV Roofvisgroep heeft een nieuwe insteek, 
waarbij er meer activiteiten gepland zijn en ook de communica-
tie via de website opgestart is. Hier vindt u onder andere hun 
agenda en verslagen. Voor de AUHV wedstrijdgroep, waar in 
12 dagen gevist werd om het AUHV clubkampioenschap, loopt 
de belangstelling helaas terug.  

Daarnaast zijn AUHV-vrijwilligers actief in de controles van vis-
documenten, bij waterkwaliteitbemonstering en in de operatio-
nele groep die hand- en spandiensten verricht bij bijvoorbeeld 
opruimwerkzaamheden. Een heleboel vrijwilligers hebben hun 
steentje bijgedragen aan de succesvolle Utrechtse Visbeurs en 
aan de visdag van de gehandicapte kinderen van de Stichting 
Blauwe Vogel ‘74. 

Op 18 juni werd een visdag voor alle AUHV- vrijwilligers ge-
houden. Deze vond plaats in forelvijver de Berenkuil in Putten. 
Het was mooi weer, de vangsten waren goed en de verzorging 
prima, kortom een leuke dag.  

Visstandbeheer
De visstandbeheercommissies (VBC’s) waarin de AUHV 
deelneemt (VBC Amsterdam-Rijnkanaal, VBC Amstel, Gooi en 
Vecht en VBC Stichtse Rijnlanden) zijn nagenoeg gereed met 
de wettelijk vereiste visplannen. Het AUHV-bestuur is daar-
naast bezig om de eigen verenigingscommissie viswaterbeheer 
te reorganiseren. 

Controle
De controles op visdocumenten en vistuigen zijn ook in 2012 
weer uitgevoerd, maar helaas in mindere mate. Dit jaar werd 
een nieuwe controleur gecertificeerd en zijn drie leden beëdigd 
als BOA. In samenwerking met de politie zijn een aantal regi-
onale controles gehouden. Besloten werd om een directere 
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JIM VAN dE BURGT

Ledenvergadering maandag 
22 april 2013 in Houten
Het bestuur van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) nodigt u uit voor de ledenvergadering, die op maandag 22 
april aanstaande zal worden gehouden in Restaurant  ‘De Engel’, Burgemeester Wallerweg 2 te Houten (routebeschrijving zie www.
auhv.nl ). De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 uur. Toegang uitsluitend op vertoon van uw AUHV bewijs van 
lidmaatschap 2013.

Agenda
• Opening
•  Ingekomen stukken 

Verzoeken waarover een besluit moet worden genomen in de ledenvergadering moeten uiterlijk 4 weken voor de ledenvergadering 
ontvangen zijn bij de secretaris.

• Mededelingen
•  Verslag vorige ledenvergadering 

Het verslag van de vergadering van 16 april 2012 is gepubliceerd in Hengelsport rond de Domstad nr. 2012-2.
•  Jaarverslag 2012 

Zie elders in dit blad.
•  Financiële zaken 

Financiële verantwoording over 2012. 
Verslag bevindingen kascontrolecommissie. 
Décharge door kascontrolecommissie van het bestuur voor het gevoerde beleid. 
Begroting 2013; vaststelling contributie 2014. 
De financiële verantwoording en de begroting zijn vanaf 4 weken voor de vergadering opvraagbaar via de penningmeester en 
 zullen op de vergadering ter inzage liggen.

• Verkiezing leden kascontrolecommissie
• Voordracht en benoeming Robin Blokhuijzen tot bestuurslid
•  Verkiezing bestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar is secretaris Jim van de Burgt, aftredend en herkiesbaar volgens het rooster zijn 2e voorzitter Edward 
Broekhuizen en bestuurslid Danny Bok. 
Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen zich schriftelijk aanmelden, voorzien van motivatie, ervaring en kennis bij het secre-
tariaat. 

•  Wat verder ter tafel komt 
Behandeling van schriftelijk ingediende vragen.

• Rondvraag
•  Sluiting 

Gezellig napraten met een drankje en hapje.

samenwerking met de nieuwe federatie aan te gaan, waarbij de 
BOA’s in dienst kwamen van de federatie. 

Jeugdzaken
Bestuurslid Leo Harmsen is regio-coördinator voor het jeugd-
beleid bij de federatie. In navolging op het federatiebeleid heeft 
het bestuur besloten om ook de AUHV-jeugdbegeleiders om 
een verklaring omtrent gedrag (VOG) te vragen en om nieuwe 
jeugdbegeleiders de cursus bij Sportvisserij Nederland te laten 
volgen.

Deze groep AUHV-jeugdbegeleiders zal - naast de jaarlijkse 
Jeugdhengeldag - een aantal nieuwe activiteiten ontwikkelen, 
zoals een eventueel nieuw op te zetten jeugdcompetitie.

Communicatie
In het voorjaar werd het contract met uitgeverij Vipmedia voor 
de samenwerking in ons verenigingsmagazine “Hengelsport 
rond de Domstad” voor een aantal jaren verlengd.
Op de Visbeurs werd de nieuwe promotiefilm over de AUHV 
uitgebracht. De film is ook op de verenigingswebsite te zien. 
Het experiment om de Visbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs te 
houden was succesvol en de beurs zal ook in 2013 gehouden 
worden. De AUHV- stand heeft een upgrade gekregen, was 
functioneler en mooier ingericht. De social media (Twitter, 
Facebook) en de website worden steeds beter bezocht.


