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Van het bestuur

AUHV Jaarverslag 2011
Leden
Het ledenaantal van de vereniging eindigde op 8.938 leden, 
wederom een stijging van vijf procent ten opzichte van vorig jaar, 
waarbij aangemerkt moet worden dat er meer ledenwisselingen 
plaatsvinden. Dankzij gerichte ledenwerving en uitbreiding van 
de verkoopmogelijkheden via internet blijft een gezonde basis 
voor de AUHV bestaan.

Visdocumenten
Vanaf medio 2010 is het via de AUHV website mogelijk om al-
lerlei visdocumenten te bestellen en veilig af te rekenen. Er zijn in 
2011 ruim 500 bestellingen geplaatst. 

Bestuur 
Er is een vacature voor de functie van voorzitter. In de algemene 
vergadering werd Danny Bok benoemd tot bestuurslid.

Het bestuur bestond aan het einde van het jaar uit: voorzitter 
(waarnemend): E. (Edward) Broekhuizen; secretaris: C.J. (Jim) 
van de Burgt; penningmeester: H.G. (Henny) Ederveen; plus de 
bestuursleden L.J. (Leo) Harmsen, G. (Gerard) Raaphorst, M. 
(Omar) Bogerd, F.J.P. (Fred) van Schaik, W.F. (Wim) Huisen en D. 
(Danny) Bok.

Vrijwilligers & 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 gezel-
lige avonden. De AUHV Roofvisgroep heeft weer een aantal 
praktijkdagen georganiseerd en de AUHV wedstrijdgroep waar 
in twaalf dagen gevist werd om het AUHV clubkampioenschap. 
Helaas loopt de belangstelling voor deze clubkampioenschap-
pen sterk terug.  
Daarnaast zijn vrijwilligers actief in de controles van visdo-
cumenten, waterkwaliteitbemonstering en in de operationele 
groep met o.a. borden plaatsen, vis uitzetten. Alle vrijwilligers 
hebben hun steentje bijgedragen bij de Utrechtse Visbeurs 
en de visdag van de gehandicapte kinderen van de Stichting 
Blauwe Vogel ‘74.  
In november werd een gezellige avond voor alle verenigings-
vrijwilligers gehouden met een hapje en een drankje voor alle 
vrijwilligers. Ook in 2011 zijn er in navolging op het voorgaande 
jaar een aantal lezingen gehouden.

Visserijland
De visstandbeheercommissies waarin de AUHV deelneemt zijn: 
VBC Amsterdam-Rijnkanaal, Amstel, Gooi & Vecht & de Stichtse 
Rijnlanden. Hierin wordt momenteel hard gewerkt aan de door 
de minister verplicht gestelde visplannen. Bij het ontbreken hier-
van kan het visrecht worden ingetrokken. 

Per medio 2011 is de federatie Gooi- & Eemland gefuseerd met 
federatie NoordWest, samen gaan zij door als federatie Mid-
West Nederland. De rol van de federatie is ondersteuning van 
de hengelsportverenigingen, zij vertegenwoordigt de regionale 
hengelsportverenigingen in de landelijke organisatie Sportvisserij 
Nederland.

Viswater
Aan de vismogelijkheden is door het bestuur ook in 2011 weer 
aandacht besteed. Helaas is de pachter van de Plas Laagraven 
wederom niet bereid om een schriftelijke toestemming voor 
het vissen te verlenen. Hierdoor blijft het vissen in beide plas-
sen verboden. Per 2012 is Plas Vechten weer terug in de AUHV 
viswaterlijst, een speciale vergunning hoeft niet meer te worden 
aangevraagd.
Vanwege gelijktrekking van de visdocumenten is besloten per 
2011 gezamenlijk met HSV de Vaart –Poscar een jeugdvergun-
ning (geldig voor een jaar voor één gewone hengel) en een 
weekvergunning (voor een week, maximaal twee hengels) uit te 
geven voor het viswater van beide verenigingen. 

Visstandbeheer
De viswaterbeheercommissie van de AUHV is omgevormd en 
nieuw leven ingeblazen. Haar belangrijkste taak is onderzoek van 
visstand en vismogelijkheden. 

Controle
De controles op visdocumenten en vistuigen zijn ook dit jaar 
weer, maar in mindere mate, uitgevoerd in individuele en geza-
menlijke controles met politie, boa’s en controleurs. 

Overige zaken
Het verenigingsmagazine ‘Hengelsport rond de Domstad’ is per 
2011 verschenen in samenwerking met Vipmedia en is goed 
ontvangen.

Ook werd de website www.auhv.nl vernieuwd en is actief content-
beheer nu mogelijk, waardoor u vaker en meer informatie over vis en 
vissen in de regio Groot-Utrecht kunt raadplegen en ontvangen.
Besloten is om in 2012 de AUHV meer zichtbaar via nieuwe 
media te laten zijn. Inmiddels zijn we ook aanwezig op Twitter en 
Facebook.

Vanaf 2012 heeft de AUHV een contract met het Servicebu-
reau van Sportvisserij Nederland waarbij zij met betrekking tot 
lopende lidmaatschappen de aanmaak en verzending van de 
(herinnerings)acceptgiro’s, de incasso’s, de verwerking van de 
betalingen in het ledenadministratiepakket, de verzending van 
de AUHV Vispas, alle e-mail en telefonische contacten hierover 
onderhouden.

In het bestuur is besloten de jeugd meer aandacht te geven, 

hiervoor is allereerst de drempel om lid te worden drastisch ver-
laagd, van € 23,- naar € 13,50 voor het eerste jaar. Daarnaast 
zullen er meer jeugdevenementen plaatsvinden, in ieder geval 
op de nationale hengeldag (laatste zaterdag in mei) waarop de 
AUHV een jeugdhengeldag houdt en later in het jaar een, nog te 
benoemen, ander evenement.
Bestuurslid Leo Harmsen is per 2011 federatiecoördinator voor 

het jeugdbeleid in onze regio (het werkgebied van de voorma-
lige Federatie Gooi- &, Eemland e.o.)

Besloten werd directere samenwerking met de nieuwe federatie 
aan te gaan met betrekking tot beheer van de AUHV boa’s.

 Jim VAn de BUrgt, seCretAris

Ledenvergadering
maandag 16 april 2012 in Houten
Het bestuur van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) nodigt u uit voor de ledenvergadering, die op maandag 
16 april aanstaande zal worden gehouden in restaurant ‘de engel’, Burgemeester Wallerweg 2 te Houten (routebe-
schrijving 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 2012.

Agenda
Opening.
ingekomen stukken.
Vragen die behandeld moeten worden op de vergadering dienen schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur en dienen hiervoor 
uiterlijk twee weken voor de vergadering bij de secretaris ontvangen te zijn.
mededelingen.
Verslag vorige ledenvergadering.
Het verslag van de vergadering van 11 april 2011 is gepubliceerd in Hengelsport rond de Domstad nr. 2011-2.
Jaarverslag 2011.
Zie elders in dit blad.
Financiële zaken.
Verslag bevindingen kascontrolecommissie
Financiële verantwoording over 2011
Decharge door de ledenvergadering van het bestuur voor het gevoerde beleid.
Begroting 2012; besluit: vaststelling contributie 2013.
De financiële verantwoording en de begroting zijn vanaf vier weken voor de vergadering opvraagbaar via de penningmeester en 
zullen op de vergadering ter inzage liggen.
Verkiezing leden kascontrolecommissie.
Voordracht en benoeming simon dekker tot voorzitter.
Verkiezing bestuursleden.
Aftredend en herkiesbaar is penningmeester Henny Ederveen, aftredend en herkiesbaar zijn bestuursleden Fred van Schaik en 
Gerard Raaphorst.
Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen zich schriftelijk aanmelden voorzien van motivatie, ervaring en kennis bij het secreta-
riaat. 
Aanpassing huishoudelijk reglement.
Wat verder ter tafel komt.
Behandeling van schriftelijk ingediende vragen.
rondvraag.
sluiting.


