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Hengelsportvereniging “Gemeente Venlo”  
 
Opgericht 1 februari 1965 
Aangesloten bij Sportvisserij Limburg.  
Viswater de Tangkoel, gelegen a/d Voortweg te Hout-Blerick. 
Bank rekening nr. 86.27.53.430, SNS-bank Venlo. 
K.v.K. nr. 40164032 
Secretariaat:  F. Berden, Bijenweideweg 9, 5926 PR Venlo 

Tel. 077-3870485, Mobiel 0626035901 
E-mail: hsv.gemeente.venlo@gmail.com 
Internet: www.hsv-gemeente-venlo.jouweb.nl 

    
 
Blerick, 16-12-2010 
 
Notulen van de jaarvergadering 2010 van HSV “Gemeente Venlo”, donderdag 16 december 2010. 
 
Totaal aantal leden: 28, aanwezig: 18. 
Afgemeld: Henny van de Vorst, Henny Nijhof, Twan Kok, Hans Sijtsma, Peter Burhenne, Jan Nabben, Theo 
Smetsers, Peter Nieuwenhuis en Paul Janssen. 
Opzegging lidmaatschap: Thei van Lier. 
 

1. Opening. 
De voorzitter Hay Timmermans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
Er wordt een kort moment van stilte in acht genomen voor de overleden vergunninghouder  
Baer van Leeuwen. 
 
Kort wordt stilgestaan bij enkele zaken die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest, zoals de 
strenge winter waardoor de visuitzetting later in  het voorjaar plaats moest vinden. 
De storm die van de zomer over de Tangkoel geraasd is heeft een aanzienlijke schade veroorzaakt 
die nog heel wat werk opgeleverd heeft.  
Nogmaals bedankt aan alle mensen de meegeholpen hebben de troep op te ruimen. 
De forse regen in het najaar was de volgende klus die ons te wachten stond. Extra aandacht 
moesten we schenken aan de dicht slippende instroom. 
Wat betreft de visvangst kan gesteld worden dat het dit jaar redelijk was. 

 
2. Notulen jaarvergadering 2009 gehouden op 10-12-2009. 

Notulen waren aan de leden opgestuurd.  
Bij het doornemen geen opmerkingen, vergadering is accoord. 
 

3. Financieel verslag door de penningmeester. 
Het financiële overzicht wordt tijdens de vergadering op papier beschikbaar gesteld. 
De penningmeester doet uitvoerig verslag van de financiële zaken binnen onze vereniging. 
Mn. de resultaten over 2010 worden uitvoerig toegelicht.  
De onderhoudskosten, bouw van steigers, heeft ook dit jaar een forse aanslag op onze financiële 
middelen gedaan. 
Bij diverse is nog een waarborgsom van Boels opgevoerd die we later nog terug krijgen. 
In 2010 is er iets minder uitgegeven als begroot, maar toch hebben we een negatief saldo. 
De vergadering is accoord met de gepresenteerde cijfers en dankt de penningmeester voor zijn 
inzet. 
 

4. Verslag kascontrole. 
De controle van de administratie heeft enkele weken geleden plaats gevonden. 
Helaas zijn vanavond de beide leden van de kascommissie niet aanwezig. 
Jan Nabben is ziek en Peter Burhenne kon onmogelijk vrij krijgen voor vanavond. 
Als oplossing heeft Hay Timmermans met beide heren contact opgenomen en hun oordeel tijdens 
de vergadering toegelicht. 
Alles zag er weer goed uit en er waren geen onregelmatigheden geconstateerd. 
 
De vergadering stelt het bestuur voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde 
beleid in 2010. 
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5. Verkiezing kascommissie. 
Peter Burhenne treedt af als lid van de kascommissie. 
Jan Nabben en Michel Stienen zijn de 2 leden voor de kascommissie. 
Gevraagd wordt naar een reservelid om de kascommissie te versterken. 
Hiervoor stelt de heer Ronald Martijn zich beschikbaar. 
 
De kas commissie 2011 bestaat uit Jan Nabben en Michel Stienen. Reserve is Ronald Martijn. 
 

6. Contributievaststelling 2011 
In de uitnodiging van de vergadering was onderstaand overzicht opgenomen met de voorgestelde 

contributie aanpassing voor 2011. 

 Huidige contributie Verhoging Voorstel nieuwe 

contributie 

Vergunninghouders € 22,00 + € 3,50 € 25,50 

Leden € 16,00 + € 1,50 € 17,50 

Partner / jeugd €   8,00 + € 1,50 €   9,50 

Prijzen zijn excl. VisPas, € 20,50 en/of extra vispas € 3,50 (2011) 
 
Na jaren van onveranderde contributie is dit een kleine aanpassing. 
Het verschil tussen leden en vergunninghouders is iets groter geworden. 
Nieuw is  € 5,00 administratiekosten in rekening te brengen bij de eerste verstrekking van de 
vergunning. 
Samen met de verhoging van de contributie zorg dit voor extra inkomsten, oa. nodig om ons  
50-jarig jubileum in 2015 te kunnen vieren. 
 
De vergadering neemt de voorgestelde contributieaanpassingen voor 2011 unaniem aan. 
 

7. Begroting 2011 
Arno Bos licht de gepresenteerde begroting toe. 
De kosten van het onderhoud van mn. de steigers wordt nu iets minder omdat bijna alle steigers 
klaar zijn. 
Voor 2011 hopen we derhalve weer een positief resultaat te bereiken en dit te reserveren voor het 
50-jarige jubileum en eventuele onvoorziene kosten. 
 
Sjaak Thissen merkt op dat de kosten voor de verzekeringen niet opgevoerd zijn. 
Frank Berden legt uit dat m.i.v. 2011 het mogelijk is gebruik te maken van de 
vrijwilligersverzekering die door de Gemeente Venlo afgesloten is voor alle verenigingen binnen de 
gemeente Venlo.  
Door hier gebruik van te maken hebben we besloten onze vrijwilligers verzekering bij Zuid Staete 
op te zeggen. Dit bespaart ons een jaarlijkse premie van € 215. 
 
De begroting voor 2011 wordt bij dezen unaniem door de vergadering vastgestelt. 
 

8. Jaarverslag 2010 
Het jaarverslag werd tijdens de vergadering voorgelezen door de secretaris Frank Berden. 
Ronald Martijn merkt op dat de handhaving van het snoekbeleid wel moet gelden voor 
bovenmaatse vis. 
Antw: jazeker zal hier op gelet moeten worden. 
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. 
 

9.  Pauze 
 

10.  Verslag onderhoudswerkzaamheden 2010. 
Thei Bongers, voorzitter Commissie Onderhoud, geeft een samenvatting van de werkzaamheden 
die het afgelopen jaar uitgevoerd zijn. 
Het verslag zal op de site geplaatst worden. 
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11.   Wedstrijd Kalender 2011. 
De wedstrijdkalender 2011 werd toegelicht door Frank Berden. 
N.a.v. eerdere opmerkingen en voorstellen heeft het bestuur gemeend diverse alternatieven op 
een rijtje te zetten. 
Doel was het aanbod van de wedstrijden gevarieerder te maken. 
Hierbij hebben verschillende overwegingen een rol gespeeld.  
Gekeken is naar de beschikbare dagen, kosten, beschikbaarheid/tijd wedstrijdcommissie etc. 
Het bestuur stelt derhalve voor dit programma het komende jaar uit te proberen. 
Als achteraf het doel niet gerealiseerd wordt kan nog altijd terug gegaan worden naar de oude 
wedstrijd kalender. 
Met één tegenstem, wordt de voorgestelde wedstrijdkalender 2011 aangenomen. 

 
12.   Bestuurverkiezing 

Volgens rooster is Wim Lemmen aftredend bestuurslid en stelt zich hierbij herkiesbaar. 
Wim wordt door de vergadering unaniem herkozen. 
 
Arno Bos is ook aftredend en stelt zich voor een volgende bestuursperiode niet meer beschikbaar 
als bestuurslid en penningmeester.  Arno heeft deze functie nu 18 jaar vervult en vindt het tijd te 
stoppen. Om de vereniging voldoende tijd te geven een opvolger te zoeken wil hij nog wel 
aanblijven tot er een opvolger gevonden is, echter tot maximaal één jaar. 
 
Het Bestuur bedankt  Arno voor de jarenlange inzet. 
 
Voor deze vergadering heeft zich niemand beschikbaar gesteld voor de opvolging van Arno als 
bestuurslid.  
Derhalve zal het Bestuur ook gaan kijken of een eventuele opvolger buiten de vereniging 
gevonden kan worden. 
 

13.  Nieuwe leden en aspirant leden. 
Het Bestuur stelt  voor de heren Jac Peters, Joek Huys, Peter van de Ven, Rene Halferkamps, 
Theo Heijnen en Ton Weber als aspirant-leden tot de vereniging toe te laten.  
Deze heren hebben zich afgelopen jaar al verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. 
Het aspirant lidmaatschap geeft hun recht om deel te mogen nemen aan alle vereniging 
activiteiten, zoals onderlinge wedstrijden, feestavond en algemene leden vergadering.  
Volgens het Huishoudelijk Reglement zal na 2 jaar aspirant lidmaatschap door het Bestuur 
beoordeeld worden of men definitief als lid voorgedragen wordt. 
De Algemene ledenvergadering zal dan bepalen of men als lid tot onze vereniging toegelaten 
wordt. 
 

14.  Rondvraag 
 

Ronald Martijn: De gepresenteerde inleiding, jaarverslag en onderhoud verslag bevatte veel 
dezelfde informatie en zou compacter kunnen. 

Antwoord:   Hier zal de volgende keer op gelet worden. 
 
Sjaak Thissen:  Destijds is bij de huidige brug besloten deze in ijzer uit te voeren. Had dit ook 

niet voor de steigers gekund, wat ook goedkoper zou zijn geweest? 
Antwoord:   Dit is inderdaad ook overwogen en zou inderdaad ook goedkoper zijn 

geweest. Echter bij het motiveren van de plannen aan Limburgs Landschap 
werd een duidelijk nee uitgesproken. Er mocht alleen duurzaam, niet 
geïmpregneerd, hout gebruikt worden. Hierbij heeft Limburgs Landschap ons 
nog geholpen met een goedkopere leverancier. De gebruikte houtsoort zou 
een levensduur van 20 jaar moeten hebben. 

 
 

15. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor de inzet in het afgelopen jaar en wenst allen een gezond en 
goed 2011 toe. 

 
 
 
 
De Secretaris 
Frank Berden 


