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Hengelsportvereniging “Gemeente Venlo”  
 
Secretariaat:  F. Berden 

Bijenweideweg 9,  
5926 PR Venlo 
Tel. 077-3870485 
Mobiel: 0626035901 
E-mail: hsv.gemeente.venlo@gmail.com 
 

    
 
 
 
Blerick, 11-12-2008 
 
Notulen van de jaarvergadering van HSV “Gemeente Venlo”, donderdag 11 december 2008. 
 
Totaal aantal leden: 29, aanwezig: 21. 
Afgemeld: de heren Arno Rayer, Thei van Lier, Herman Wilbrink, Otto Wilbrink, Henny van de Vorst, Ronald 
Martijn, Peter Nieuwenhuis en Hay Meerts. 
 

1. Opening. 
De waarnemend voorzitter Hay Timmermans opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. 
De meest vermeldenswaardige punten van afgelopen jaar waren de nieuwe steigers aan de 
Molenbeek kant, het plaatsen van de slagboom door het Limburgs Landschap en de iets mindere 
visvangst (op enkele uitzonderingen na) 
Er wordt een kort moment van stilte in acht genomen voor de overleden Nell Kwarten en de 
echtgenote van Herman Wilbrink. 
 

2. Notulen jaarverslag 2007 gehouden op 13-12-2007. 
Deze worden voorgelezen door de secretaris en zijn door de vergadering, met dank aan de 
schrijver, goedgekeurd. 
 

3. Financieel verslag door de penningmeester. 
De penningmeester doet uitvoerig verslag van de financiële zaken binnen onze vereniging. Dit jaar 
blijken er minder inkomsten en meer uitgaven gedaan te zijn. Dit komt mn. door de bouw van 
nieuwe vlonders, meer visaankoop en een nabetaling aan Hengelsportfederatie Limburg van de 
Vispas 2007. 
De penningmeester zegt toe vanaf het volgende jaar het financiële plaatje op papier beschikbaar 
te stellen omdat het toch wel erg veel getallen zijn.  
 

4. Verslag kascontrole. 
Namens de kascommissie deed Frank Berden het woord. 

J.l 25 november is, samen met Twan Kok, in aanwezigheid van de penningmeester Arno Bos, 
de financiële jaarrekening van HSV “gemeente Venlo” gecontroleerd. 
Wij hebben geconstateerd dat er geen spaartegoeden op IJslandse Banken verdwenen zijn 
en dat er geen buitensporige premies aan bestuursleden zijn uitgekeerd. 
De financiële administratie was op een zeer correcte en betrouwbare wijze bijgehouden wat 
de controle heeft vereenvoudigd. 
Wij hebben geen onvolkomenheden geconstateerd. 
Derhalve stellen wij het bestuur voor de penningmeester decharge te verlenen voor het 
gevoerde beleid in 2008. 

 
5. Verkiezing kascommissie. 

Twan Kok is nog het enige beschikbare lid voor de kascommissie. 
Gevraagd wordt naar twee personen om de kascommissie te versterken. 
Hiervoor stellen de heren Peter Burhenne en Jan Nabben (reserve) zich beschikbaar. 
 
De kas commissie 2009 bestaat uit Twan Kok en Peter Burhenne. Reserve is Jan Nabben. 
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6. Jaarverslag 2006/2007. 

Het jaarverslag werd voor de vergadering gelezen door de heren Twan Kok, Hans Sijtsma, Henk 
Kuijpers en Frank Berden. 
Het verslag werd door de leden goedgekeurd, met dank aan de schrijver. 
 

7. Pauze.  
 

8. Verslag onderhoudswerkzaamheden 2008. 
Wim Lemmen geeft een korte samenvatting van de werkzaamheden die het afgelopen jaar 
uitgevoerd zijn. 
o Veel werk met de bouw van de nieuwe vlonders aan de kant van de Molenbeek. 
o Wortels van de gele plomp en lelies verwijdert. Hierbij viel op dat er erg veel resten vislijn in 

zaten. 
o Gevonden werphengel terug kunnen bezorgen aan de rechtmatige eigenaar. 
o Verder het reguliere snoeiwerk en onderhoud aan de paden. M.b.t. de paden wordt 

opgemerkt dat het komende jaar de paden niet meer met houtsnippers, maar alleen met 
scherpe zand versterkt worden. 

 
Hierna maakt de voorzitter van de gelegenheid gebruik om een extra woord van dank uit te 
spreken aan mn. Hans Sijtsma, Arno Rayer, Thei Bongers en Wim Lemmen die intensief gewerkt 
hebben aan de bouw van de nieuwe steigers. 
 
Verder is het voorstel ingediend bij het Limburgs Landschap om de vlonders 8+9 en 14+15 met 
elkaar door te trekken en er 2 familie steigers van te maken. 
Voorstel is akkoord en bekeken zal worden wanneer dit uitgevoerd wordt. 
 

9. Bestuursverkiezing 
 
9.1 Benoeming voorzitter 

Hay Timmermans is momenteel waarnemend voorzitter en is benaderd door het bestuur om 
de functie van voorzitter voor de komende 4 jaar aan te nemen. 
Er heeft zich geen tegenkandidaat gemeld. 
De vergadering kiest, met handopsteking, unaniem voor de benoeming van  
Hay Timmermans als nieuwe voorzitter voor de duur van 4 jaar. 

 
9.2 Afstreden bestuursleden 

Jan Nabben (secretaris) en Hans Sijtsma zijn volgens rooster aftredend en hebben te kennen 
gegeven niet meer herkiesbaar te zijn. 

 
9.3 Benoeming nieuw bestuurslid 

Het bestuur stelt Frank Berden voor als nieuw bestuurslid. 
Er hebben zich verder geen tegenkandidaten gemeld. 
De vergadering kiest, met handopsteking, unaniem voor de benoeming van  
Frank Berden als bestuurslid voor de duur van 4 jaar. 
Het bestuur benoemt Frank Berden hierbij dan ook als de nieuwe secretaris. 
 

De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om de aftredende bestuursleden persoonlijk te 
bedanken. 
Hans Sijtsma heeft de laatste 4 jaar in het bestuur “mee vergaderd” wat hij zag als een punt 
waar hij moeite mee heeft. Liever steekt hij zijn handen uit de mouwen en heeft toegezegd dit ook 
voor de toekomst zeer zeker te blijven doen.  
Hans, namens de vereniging, hartstikke bedankt en we blijven op je inzet rekenen. 
 
Jan Nabben is 11 jaar geleden bij het bestuur gekomen. Bij het opstappen van Bas Bossing, nu 4 
jaar geleden, heeft Jan de taak van secretaris op  zich genomen wat hij tot ieders tevredenheid 
heeft gedaan. Jan, ook hier een hartelijke dank namens alle leden. 
 
Beide heren krijgen een persoonlijk presentje. 
Tevens is er nog een bloemetje voor de echtgenoten Caroline en Door. 
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10.  Nieuwe leden 

Het aspirant lid Giovanni Loi is aanwezig en wordt met unanieme stemmen als lid aangenomen. 
De heren Jan Lenselink en Joop de Grijs waren niet aanwezig, en ook niet afgemeld, en verliezen 
hierbij hun status van aspirant-lid. 
 

11.  Algemene informatie 

 visboekje: is op enkele punten aangepast. Oa. Is er een activiteiten kalender toegevoegd 
met de data van alle viswedstrijden. 

 Staturen en Huishoudelijk Reglement: De statuten uit 1976 waren sterk verouderd en 
juridisch niet meer up-to-date. Op verzoek van het bestuur heeft Notaris 
Nabben nieuwe statuten geschreven. Dit concept ligt momenteel bij het 
bestuur en zal de komende tijd verder uitgewerkt worden. Het huishoudelijk 
reglement is door Hay Timmermans ook tegen het licht gehouden. Het plan is 
dat ieder lid van de HSV rond april/mei van beide een kopie zal ontvangen. In 
mei zal een extra ledenvergadering bijeengeroepen worden. Het streven is dan 
voor de volgende jaarvergadering alles klaar te hebben. 

 Vispas 2009: de prijs voor de vispas is € 20,50, extra vispas € 2,50, en voor de     
vijververgunning € 16,00. 

  
12.  Rondvraag 

Jac Thissen: M.b.t. de statuten dient vermeld te worden dat die in 1965 opgemaakt zijn met de 
bedoeling om druk te zetten op de Gemeente om de vijver uit te laten diepen. Dit zou dan om de 6 
jaar moeten. Door een Koninklijk besluit kon dit over een langere periode. Dit heeft achteraf niet 
geholpen en ondertussen is het Koninklijk besluit niet meer geldig. 
 
Laatst bij VVV-kantoor geconstateerd dat er een visboekje met “alle openbare Limburgse 
Viswateren” ter inzage lag. Hierin staat de Tangkoel “gelukkig” niet in vermeld. 
 
Verder maakt Jac van deze gelegenheid gebruik om namens alle overige leden de aftredende 
bestuursleden Hans Sijtsma en Jan Nabben van harte te bedanken voor hun jarenlange inzet voor 
de vereniging. 
Verder wordt Frank Berden succes gewenst in het Bestuur en bij het overnemen van het 
secretariaatschap. 
 
Thei Bongers: De vereniging is op zoek naar nieuwe leden. Waarom wordt dan toch Joop de Grijs 
niet als aspirant-lid cq. lid toegelaten? 
Hierbij het verzoek om op de eerdere beslissing terug te komen. 
Voorzitter: Aspirant leden die uitgenodigd worden op de jaarvergadering, waar ze benoemd 
worden tot officieel lid, worden ook verwacht aanwezig te zijn. Joop de Grijs is niet aanwezig en 
heeft zich niet afgemeld. Derhalve kan hij niet door de vergadering als lid aangenomen worden. 
Aan de vergadering wordt gevraagd of Joop de Grijs nog voor één jaar als aspirant-lid kan blijven. 
Uitslag van de stemming, door handopsteking, is 15 voor en 6 tegen. 
Hierbij krijgt Joop de Grijs nog voor één jaar, de laatste maal, de status van aspirant-lid. 
Hier zal in de volgende bestuursvergadering nog op teruggekomen worden. 
 
 
 

13. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor de inzet in het afgelopen jaar en wenst allen een gezond en 
goed 2009 toe. 

 
 
 
 
De Secretaris 
Frank Berden 

 
 


