Notulen Jaarvergadering verenigingsjaar 2017 HSV Venbergen
op 26 januari 2018
Aanwezig: 54 leden en voltallige bestuur.

1.

Opening:
• Na een moment van stilte om onze overleden leden te herdenken opent Piet de
vergadering op zijn typerende manier.

2.

Mededelingen:
•

3.

We hebben afmelding ontvangen van: Fried Dubach, Patrick Vermulst, Armand Melotte
(50 jaar lid), Noud van Son, Hugo Prinsen, Jan Heijmans, Antoinette Jaspers.
Goedkeuren vorige notulen:

•

4.

Christ leest notulen voor van verenigingsjaar 2016, de vergadering gaat akkoord en de
notulen liggen ter inzage in clubgebouw.
Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2017:

•
5.

Ad leest het beknopte financiële jaarverslag voor aan de vergadering.
Verslag Kascontrolecommissie:

•

6.

Ad Smets geeft namens de kascontrolecommissie een compliment aan het bestuur en
in het bijzonder Ad van der Palen voor de overzichtelijkheid en transparantie van de
stukken. Het bestuur wordt dan ook decharge verleent door de vergadering.

Verkiezing leden kascontrolecommissie:
•

Harrie Valkenburg is niet herkiesbaar, Antoine van der Maat stelt zich beschikbaar, de
nieuwe kascontrolecommissie bestaat nu uit: Antoine van der Maat, Ad Smets en Dennis
Jansen
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7.

Overstappen van Sportvisserij Limburg naar Federatie Zuid West Nederland:
• Een aantal leden hebben reeds vele malen verzocht om over te stappen van Sportvisserij
Limburg naar Zuid West Nederland. Reden is onder andere wedstrijdvissen op federatie
niveau met bevriende visclubs in de omgeving (kring) die daar ook aangesloten zijn. De
reden dat onze vereniging aangesloten is bij Sportvisserij Limburg ligt in het verleden.
Men ging destijds veel vissen in Limburg (maasplassen) en dat kon alleen indien men
was aangesloten bij deze federatie. Is nu echter niet meer van toepassing. Verder is de
afdracht goedkoper. Het bestuur vraagt aan de vergadering toestemming om de overstap
in gang te mogen zetten, de vergadering gaat unaniem akkoord. Het dagelijks bestuur
gaat hiermee aan de slag, wordt vervolgd,…
• Jarno leest het jaarverslag voor aan de vergadering.

8.

Renoveren invalidensteigers:
• De huidige invalidensteigers zijn dringend aan vervanging toe, het bestuur heeft offertes
laten maken door het bedrijf Renders uit Riethoven. In eerste instantie willen we de
steigers op vijver 1 gaan renoveren. Kosten circa € 5000,- De vergadering gaat akkoord
met deze uitgave, met daarbij de opmerking dat er momenteel volop gelobbyd wordt
door Christ bij gemeente en andere instanties, mogelijk volgen er nog subsidies o.i.d.
Vanuit de vergadering volgen er ook nog enkele tips, o.a. tegen het glad worden, die het
bestuur uiteraard meeneemt.

9.

Rookpauze 10 minuten.

10. Jaarverslag secretariaat:
• Christ leest zijn jaarverslag voor.
11. Jaarverslag wedstrijdcommissie:
• Gerrie leest zijn jaarverslag voor.
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12. Jaarverslag karper commissie en bekendmaking karpervisser van het jaar en winnaars
karpercompetitie 2017:
• Jarno leest het jaarverslag voor waarna Maikel het woord neemt en Ronnie de Brouwer
benoemd tot karpervisser van het jaar. Ruud de Proost en Rolf van Litsenburg nemen de
wisselbeker in ontvangst zij zijn de winnaars van de karpercompetitie 2017.
13. Bestuursverkiezing:
• Piet van Son is aftredend en herkiesbaar, gezien het feit dat hij voorzitter is en gekozen
dient te worden door de vergadering vraagt Christ of een schriftelijke stemming
noodzakelijk is. De vergadering gaat onder luid applaus akkoord met het feit dat Piet
voor 3 jaar wordt herkozen als voorzitter.
• Ook Ad Daams en Erwin Sandkuijl worden onder luid applaus voor 3 jaar herkozen.
• Er hebben zich geen aspirant bestuursleden aangemeld bij het secretariaat.
14. Rondvraag:
•
•
•
•
•
•

Nico van den Broek: Is het verboden dit jaar om zeebaars mee te nemen? Mag er snoek
worden meegenomen?
Antoine van der Maat: Komt er een karper wedstrijd voor de jeugd dit jaar? Wanneer mag
je een grondzeil in de tent? Wanneer word er weer karper uitgezet op vijver 2?
Sander Veraa: Kan er geen snoekbaars worden uitgezet op vijver 3?
Harrie van Elderen: Kunnen de touwen op vijver 3 anders worden gespannen zodat de
karpervissers er onderdoor kunnen?
Dennis Jansen: kan er actief gezocht gaan worden naar een kantinebeheerder?
Michiel Hendriks: wordt er nog steeds nagedacht om het eiland op vijver 1 bevisbaar te
maken?

15. Rookpauze (15 minuten)
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16. Beantwoording rondvraag:
Nico van der Broek:
✓ Voor wat betreft verbod op meenemen zeebaars, hier is wat onduidelijkheid. Volgens
Sportvisserij NL is er geen verbod, volgens politiek wel. We moeten de wetgever afwachten.
✓ Er mag geen snoek worden meegenomen, staat niets van in reglement/verbodsbepalingen.
Antoine van der Maat:
✓ Indien er genoeg animo is zal er weer een karper jeugd wedstrijd worden georganiseerd
door de karper commissie.
✓ Grondzeil in de tent is toegestaan van september t/m februari.
✓ Bij de volgende visuitzetting zal vijver 2 zeker worden meegenomen.
Sander Veraa:
✓ We gaan geen snoekbaars uitzetten op vijver 3 (al zijn er wel enkele meegekomen bij de
laatste visuitzetting) wel zullen we bij de gemeente gaan navragen of dit mogelijk is op de
Henk Munsters vijver. (vijver 4)
Harrie van Elderen:
✓ We gaan nadenken of het technisch mogelijk is de touwen wat hoger te monteren op vijver
3, alle ideeën zijn welkom.
Dennis Jansen:
✓ Dat dit niet makkelijk zal zijn weten we al, maar we blijven zoeken naar een serieuze
kantinebeheerder die dit in zijn/haar vrije tijd wil gaan doen.
Michiel Hendriks:
✓ Het bevisbaar maken van het eiland wordt nog steeds overwogen, maar het wordt steeds
meer duidelijk dat dit wel eens een onbetaalbare zaak zal worden. Wordt vervolgd.
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17. Huldiging jubilarissen:
•

Piet zet de jubilarissen in het zonnetje en overhandigd hen de cadeaus?

25 jaar lid: Herm Bogers en Maikel van Steensel.
40 jaar lid: Fons Mensch.
50 jaar lid: Armand Melotte (niet aanwezig)
60 jaar lid: Piet Dierking en Noud Huibers
18. Sluiting:
•

Tijdens de sluiting van de vergadering maakt Piet bekend dat we een nieuw jaarlijks
fenomeen aan de vergadering willen toevoegen, en dat is: Vrijwilliger van het jaar! En dit
jaar gaat deze eer naar Antoine van der Maat. Antoine heeft zich ontpopt als een vereniging
‘goeroe’, met hart en ziel doet hij allerlei hand- en spandiensten voor HSV Venbergen. Daar
is het bestuur natuurlijk erg blij mee. We worden allemaal ouder en wat jong bloed is super!!
Piet overhandigd Antoine de bijbehorende cadeaubonnen.

De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur

Voor akkoord, jaarvergadering 25-01-2019,
Voorzitter HSV Venbergen

Piet van Son
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