Jaarverslag secretariaat HSV Venbergen, verenigingsjaar 2018.

Allen van harte welkom op deze algemene jaarvergadering.
Onze bestuursleden en andere vrijwilligers hebben een aantal uitvaarten van overleden leden
bezocht dit jaar, waaronder de crematie van ons erelid Janus van Dinter. Janus heeft zich
jarenlang ingezet voor onze vereniging als bestuurslid en kantinebeheerder.
Er is overleg geweest tussen Politie, Rabobank, Sportvisserij Nederland/Limburg/Zuidwest
Nederland, MEE, pers, diverse leveranciers en Gemeente Valkenswaard.
2018 kenmerkte zich vooral door de lange droogte, we werden geconfronteerd met watertekorten
en moesten zelfs een aantal maanden vijver 1 afsluiten omdat deze veel te laag stond.
Een aantal vrijwilligers hebben zich ingezet om zoveel mogelijk vis te redden in de omliggende
sloten en beken die droog kwamen te staan. Dit trok ook de aandacht van de regionale en
landelijke pers, met name Joey van der Maat haalde diverse malen het nieuws, hij werd zelfs
Brabander van de Dag bij Omroep Brabant, maar zijn interview was ook te bewonderen bij onder
andere het SBS 6 nieuws van 20.00 uur.
Een ander gevolg van de droogte was, dat we het jaarlijkse uitje voor de minder validen moesten
afzeggen, we waren, door het afsluiten van vijver 1, niet in staat om ze een veilige visplaats aan te
bieden. We hopen dat we dit goed kunnen maken door ze dit jaar een dag extra te laten vissen.
De opbrengst van “Het Valkenswaards Open” ongeveer € 500,- ging dit jaar naar onze vereniging
voor aanschaf extra vis met name vijver 2.
Met de komst van onze nieuwe website hebben we een begin gemaakt om wat breder te
communiceren, ook de facebookapp blijkt zeer goed te werken. Al blijft het oude vertrouwde
publicatiebord buiten en in clubgebouw natuurlijk ook in stand. Marcel Outhuijse heeft de taak van
webmaster op zich genomen, dit is een schot in de roos gebleken. De website wordt consequent
bijgehouden en is altijd up-to-date. Daardoor wordt de site ook steeds meer bezocht, een logisch
gevolg. Indien iemand relevante, leuke, historische info of foto’s op de site wil plaatsen, neem
gerust contact op met Marcel.
De automatische incasso van Sportvisserij Nederland loopt goed.
Van ons uit is de service vergroot door via de website de mogelijkheid aan te bieden om lid te
worden, lidmaatschap te beëindigen en persoonlijke gegevens te veranderen. Indien er zaken niet
juist zijn gewoon blijven melden aan mij of bestuursleden. Er hebben inmiddels 810 leden gekozen
om via automatisch te betalen, een lichte verhoging t.o.v. vorig jaar. Het aantal ledenaanmeldingen
via de website stijgt fors. Totaal ledenaantal per 14-01-2019 is 1208, en we zijn stijgende!
Inschrijven en betalen van wedstrijden gaan we ook meer digitaal en via de website mogelijk
maken, hoe te handelen wordt per wedstrijd vermeld op de website. Houd deze in de gaten.
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Omdat het nachtvissen nog steeds zonder noemenswaardige problemen verloopt heeft het bestuur
wederom besloten om het gehele jaar nachtvissen toe te staan voor leden van HSV Venbergen
met speciale nachtvispas. In de maanden juni. Juli en augustus is het alleen in de weekenden
toegestaan om te nachtvissen. Volgend jaar gaan we mogelijk het hele jaar toestaan om te
nachtvissen. We blijven dit wel jaarlijks monitoren.
Let wel, men dient voor het nachtvissen op ons complex een speciale nachtvispas, met pasfoto,
van HSV Venbergen te hebben. De nachtvissticker van Sportvisserij Nederland is op ons complex
niet relevant.

Visuitzetting 2019:
•
Er worden uitgezet, 30 karpers van ongeveer 4 Kg op vijver 2.
•
50 Kg zeelt op vijver 2.
•
200 Kg voorn op vijver 2
•
750 Kg voorn/ brasem op vijver 3.
•
550 Kg voorn/ brasem op vijver 1.
Het secretariaat heeft 130 poststukken verwerkt in 2018.
De touwen tegen aalscholvers zijn dit jaar deels gespannen (vijver 1 deels, vijver 2 deels, vijver 3
compleet) zo kan er ook nog redelijk gevist worden.
De lobby bij de gemeente heeft goed uitgepakt, er is toegezegd dat de invalidesteigers zullen
worden vernieuwd, op kosten van de gemeente wel te verstaan. Dit jaar zal met de renovatie
worden begonnen.
We hebben weer bezoek gehad van wilde zwijnen, op vijver 1 deze keer, gelukkig werd er een niet
al te groot stuk omgewoeld. De gemeente heeft haar belofte gehouden en meteen een hekwerk
laten plaatsen door ABC-hekwerken aan de gehele ‘Tongelreepkant”. (210 meter!)
De overgang van Sportvisserij Limburg naar Federatie Zuid/West Nederland wordt een feit, vanaf
01-01-2020 zijn we bij hen aangesloten en zal het federatieve wedstrijdprogramma beter
aansluiten bij onze vereniging en bevriende verenigingen.
Tenslotte wil ik, zoals elk jaar, afsluiten met een welgemeend woord van dank aan alle vrijwilligers
en niet te vergeten, hun partners, dames van de bakbrigade, mollenvanger, controleurs,
aalscholver-wacht, vijverbeheerder en zijn team, interieurverzorgster, medebestuursleden,
kascontrolecommissie, wedstrijdcommissie, karper commissie, sponsoren en verder alle mensen
die onze vereniging een warm hart toedragen.
Jullie zijn de brandstof voor de motor van onze vereniging.
Nogmaals, hartelijk dank voor jullie inzet en we hopen dat we in de toekomst weer een beroep op
jullie mogen doen.
25 januari 2019
Christ Corstjens
Secretaris HSV Venbergen
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