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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, 10-12-2009 
 
Notulen van de jaarvergadering 2009 van HSV “Gemeente Venlo”, donderdag 10 december 2009. 
 
Totaal aantal leden: 29, aanwezig: 21. 
Afgemeld: Joop de Grijs, Cris Orval en Peter Burhenne. 
Afwezig zonder afmelding: Ben van Rosmalen en Hay Meerts. 
Opzegging lidmaatschap: de heren Herman Wilbrink, Otto Wilbrink en Henk Kuijpers. 
 

1. Opening. 
De voorzitter Hay Timmermans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Kort wordt stilgestaan bij enkele zaken die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest, zoals de 
opstelling van nieuwe statuten en Huishoudelijk Reglement, aanleg van nieuwe steigers en de 
wedstrijden. 
Er wordt een kort moment van stilte in acht genomen voor de overleden vergunninghouder  
Pie Gielen en Toos Bos, echtgenote van bestuurslid Arno Bos. 
 

2. Notulen jaarvergadering 2008 gehouden op 11-12-2008. 
Notulen waren aan de leden opgestuurd.  
Bij het doornemen geen opmerkingen, vergadering is accoord. 
 

3. Financieel verslag door de penningmeester. 
Zoals de penningmeester het vorig jaar al aangekondigd heeft zal het financiële plaatje tijdens de 
vergadering op papier beschikbaar gesteld worden omdat het toch wel erg veel getallen zijn.  
De penningmeester doet uitvoerig verslag van de financiële zaken binnen onze vereniging. 
Mn. de resultaten over 2009 worden uitvoerig toegelicht. De begroting voor 2010 wordt bij 
agendapunt 8 verder toegelicht.  
Algemeen kan gesteld worden dat de HSV gezond bezig is. 
De vergadering is accoord met de gepresenteerde cijfers en dankt de penningmeester voor zijn 
inzet. 
 

4. Verslag kascontrole. 
Namens de kascommissie deed Twan Kok het woord. 

Samen met Peter Burhenne, in aanwezigheid van de penningmeester Arno Bos, is de 
financiële jaarrekening van HSV “Gemeente Venlo” gecontroleerd. 
De financiële administratie was op een zeer correcte en betrouwbare wijze bijgehouden. 
Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. 

De vergadering stelt het bestuur voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde 
beleid in 2009. 
 

5. Verkiezing kascommissie. 
Twan Kok treedt af als lid van de kascommissie. 
Peter Burhenne en Jan Nabben zijn de 2 leden voor de kascommissie. 
Gevraagd wordt naar een reservelid om de kascommissie te versterken. 
Hiervoor stelt de heer Michel Stienen zich beschikbaar. 
 
De kas commissie 2010 bestaat uit Peter Burhenne en Jan Nabben. Reserve is Michel Stienen. 
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6. Contributievaststelling 2010 

Het Bestuur stelt voor de Verenigingscontributie voor het komende jaar 2010 onveranderdt op  
€ 16,00 te laten staan.  
I.v.m. de steeds stijgende kosten, en om de continuïteit te waarborgen, zal dit in 2010 verder 
bekeken worden. 
De kosten voor de VISpas zijn € 20,50. 
De vergadering is accoord. 
 

7. Vijververgunningen 
Het Bestuur stelt de vergadering voor het aantal vergunningen van 165 met 15 stuks uit te breiden 
tot 180. 
De hengeldruk op de vijver is niet groot en er is een forse wachtlijst met een maximale wachttijd 
van 2-3 jaar. 
Verder hopen we op deze manier meer doorstrooming naar leden te stimuleren. 
D.m.v. handopsteking wordt het voorstel unaniem aangenomen 

 Ronald Martijn merkt op dat het kleine verschil in contributie ook niet erg stimuleerd om lid te 
worden. Dit zal ook in overweging genomen worden door het bestuur. 

 
8. Begroting 2010 

De inkomsten zullen in verhouding stijgen door de 15 extra vergunningen. 
 
In de begroting is een kostenpost van 1200 euro opgenomen voor de afbouw van de resterende 
steigers. 
 
Voor de aankoop van vis is 500 euro gereserveerd. 

 Jenne Peeters vindt de aankoop terecht om ook de aantrekkingskracht te verhogen nu het 
aantal vergunningen verhoogt wordt. 
Dit zou dan ook rechtvaardigen om een hogere vergunningprijs te vragen. 
Een van de mogelijkheden zou ook kunnnen zijn om op de Maas te gaan vissen en dan de vis 
in de Tangkoel uit te zetten. Dit is vroeger ook wel eens gedaan. Dit zou dan georganiseerd 
moeten worden. 

 Twan Kok constateerd dat de snoek fors gereduceerd is. De karper doet het goed.  
Houdt bij de aankoop van vis rekening met een vissoort die goed gedeidt bij karper, niet alleen 
voorn, maar denk ook aan bijvoorbeeld giebel.  

 Verder vindt Twan het bedrag aan de lage kant om een fatsoendelijke hoeveelheid vis te 
verwerven. 

Uit de discussie komt het voorstel om het begrote bedrag op te hogen tot 1000 euro. 
Het extra bedrag zal dan van spaargeld afgehaald moeten worden. 
De vergadering stemt hier unaniem mee in. 
 
De begroting voor 2010 wordt bij dezen door de vergadering vastgestelt. 
 

9. Jaarverslag 2009 
Het jaarverslag werd tijdens de vergadering voorgelezen door de secretaris Frank Berden. 
Het verslag werd door de leden goedgekeurd, met dank aan de schrijver. 
Degene die interesse hiervoor hadden konden een gedrukt exemplaar bij de secretaris krijgen. 
 

10.  Pauze 
 

11.  Verslag onderhoudswerkzaamheden 2008. 
Wim Lemmen geeft een korte samenvatting van de werkzaamheden die het afgelopen jaar 
uitgevoerd zijn. 

 Afgelopen winter was de Tangkoel bevroren. Met behulp van een ladder op het ijs zijn veel 
overhangende takken gesnoeid. De schaatsende jeugd heeft enthousiast meegeholpen 
met het afvoeren. 

 De eerste zaterdag van april hebben 17 leden en 2 aspirant leden hard gewerkt.  
De soep, gemaakt door Mevr. Kuijpers, ging er goed in. 

 De tweede zaterdag waren 17 personen aanwezig om de wilgenstekken in de grond te 
poten en steigers af te bouwen.  

 De derde zaterdag werd gewerkt aan de brug en de paden.  

 Op de vierde onderhoudsdag werd bij de overloop nieuw gaasdraad aangebracht, 
doornstruiken verwijderd en oud hout opgeruimd. 
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 Op 10 oktober is door twee duikers heel veel lelie en plomp verwijderd en afgevoerd door 
helpende leden op de kant. 

Helaas hebben we dit jaar voor de laatste keer gebruik kunnen maken van de kantine bij Pieter. 
Hierbij willen we dan ook nog een hartelijk woord van dank uitspreken aan Pieter voor het 
jarenlang gebruik van zijn inmiddels gesloopte kantine aan de Voortweg.  
 

12.  Huishoudelijk Reglement, presentatie en stemming. 
Zoals op de vorige jaarvergadering belooft zou in 2009 gewerkt gaan worden aan nieuwe Statuten 
en Huishoudelijk Reglement. 
De statuten zijn in de extra bijeengeroepen ledenvergadering op 28 mei 2009 door de leden 
goedgekeurd en daarna op 9 juni bij de Notaris gepasseerd. Hierna is gewerkt is aan het 
Huishoudelijk Reglement waarvan ieder lid een concept ontvangen heeft bij de uitnodiging voor 
deze vergadering. 
Op enkele tekstuele opmerking na wordt het aangeboden Huishoudelijke Reglement door de leden 
unaniem goedgekeurd. 
Het definitief exemplaar zal aan alle leden en vergunninghouders verstrekt worden. 
 

13.  Nieuwe leden en aspirant leden. 
De  aspirant leden Michel Stienen en Joop de Grijs  worden door het Bestuur aan de vergadering 
voorgedragen om lid te worden. 
Beide heren worden met unanieme stemmen als lid aangenomen. 
 
Verder stelt het Bestuur voor de heren Bert van Rijn, Paul Janssen en Theo Smetsers als aspirant-
leden tot de vereniging toe te laten. Deze heren hebben zich afgelopen jaar al verdienstelijk 
gemaakt voor de vereniging. 
 
Het Bestuur roept iedereen op om eventuele nieuwe aspirant-leden bij het Bestuur voor te dragen. 
 
 

14.  Rondvraag 
Jan Nabben: Heeft de Notaris zich gehouden aan de afgesproken prijs voor het opstellen van de 
Statuten? 
Frank Berden: Jazeker, zoals afgesproken is hier 357 euro voor betaald. 
 
Hans Sijtsma: Is er interesse voor andere soort wedstrijden? 
Denk hierbij aan koppelwedstrijd of met vrije hengel. 
Twan Kok:  Of mogelijk ook een onderlinge wedstrijd op een andere vijver? 
Antwoord:  Mogelijkheden zullen bekeken worden. Een eerste stap is al een wedstrijd alleen voor 
de vergunninghouders. 
 
 
 

15. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor de inzet in het afgelopen jaar en wenst allen een gezond en 
goed 2010 toe. 

 
 
 
 
De Secretaris 
Frank Berden 

 
 


