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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.hsvgemeentevenlo.nl 

    
 
Blerick, 8 december 2011 
 
Notulen van de jaarvergadering 2011 van HSV “Gemeente Venlo”, donderdag 8 december 2011. 
 
Totaal aantal leden: 39, aanwezig: 26 
Afgemeld (6): Henny van de Vorst, Bert Kort, Theo Heijen, Ronald Martijn, en Giovanni Loi. 
Niet aanwezig, zonder afmelding (8):  Roy Benders, Rene Halferkamps, Joek Huys, Paul Janssen, 

Nico Janssen, Bran Peuten, Rob Sprorken en Mark Verkoijen. 
 

1. Opening. 
De voorzitter Hay Timmermans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 
Tijdens de vorige jaarvergadering is opgemerkt dat verschillende mededelingen diverse keren 
genoemd werden. 
Dit jaar is er voor gekozen alles in het jaarverslag te verzamelen. 

 
2. Notulen jaarvergadering 2010 gehouden op 16-12-2010. 

Notulen waren aan de leden opgestuurd.  
Bij het doornemen merkt Hans Sijtsma op dat: 
- de inlaat naar de Tangkoel weer dicht zit 
- het gebruikte hout voor de steigers een gegarandeerde levensduur van 20 jaar heeft. 
Verder geen opmerkingen, vergadering is accoord. 
 

3. Financieel jaarverslag. 
Het financiële overzicht wordt tijdens de vergadering op papier beschikbaar gesteld. 
Onze penningmeester Arno Bos doet uitvoerig verslag van de financiële zaken binnen onze 
vereniging. 
De resultaten over 2011 worden uitvoerig toegelicht.  
De opbrengst van de vergunningen vormt een grote bron van inkomsten. 
Wat betreft het onderhoud is er minder uitgegeven als begroot was omdat de aankoop van een 
partij hout uitgesteld is naar 2012. 
Geconcludeerd kan worden dat ons vermogen over 2011 gestegen is.. 
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. 
Namens de kascommissie deed Jan Nabben het woord. 
Samen met Michel Stienen is onder toezicht van de penningmeester alles uitgebreid nagekeken. 
Bij het nakijken blijken we zelf een fout te hebben gemaakt die door de penningmeester gelijk 
duidelijk uitgelegd werd. 
Alles zag er weer goed uit en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 
De vergadering verleend decharge voor het gevoerde beleid in 2011. 
 

5. Verkiezing kascommissie. 
Jan Nabben treedt af als lid van de kascommissie. 
Michel Stienen en Ronald Martijn zijn de 2 leden voor de kascommissie. 
Gevraagd wordt naar een reservelid om de kascommissie te versterken. 
Hiervoor stelt de heer Peter Burhenne zich beschikbaar. 
 
De kas commissie 2012 bestaat uit Michel Stienen en Ronald Martijn. Reserve is Peter Burhenne. 
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6. Contributievaststelling 2012 

Het Bestuur stelt voor de contributie voor het jaar 2012 gelijk te houden. 
 

Prijzen zijn excl. VisPas, € 20,50 of extra vispas € 3,50 (2012) 
(Inschrijfgeld € 5,00 alleen te voldoen bij verstrekking van eerste vergunning) 
 
De vergadering neemt de contributievaststelling voor 2012 unaniem aan. 
 

7. Begroting 2012 
Arno Bos licht de gepresenteerde begroting toe. 
De kosten van het onderhoud zijn hoger begroot door de eerder gemelde verschuiving van de 
aankoop  van hout. 
Het bestuur stelt voor om op de begroting van 2012 een bedrag van € 1000 te reserveren voor 
aankoop van vis. 
Twan Kok: vindt de € 1000 erg weinig voor visaankoop. 
Antw: Er ligt een aanbod van Sportvisserij Limburg om vis aan te kopen met een redelijke korting.  
          Hiermee kunnen dus meer kilo's vis gekocht worden.  
Uit een korte rondvraag is men akkoord 200 kg blankvoorn en +- 150 kg Giebels aan te kopen. 
Hiermee stelt het bestuur voor de aankoop voor € 1000  door te laten gaan. 
 
Cris Orval: Is het niet verstandiger dit geld uit te sparen en de vijver uit te diepen. 
Antw:  Nee, uitdiepen is een erg kostbare zaak i.v.m. de vervuilde grond.  
           Deze kosten kunnen wij als vereniging onmogelijk zelf dragen. 
           Verder is uitdiepen aan de slootkant ook niet mogelijk i.v.m. de erg grote kans van instorten 
           van de oever. 

 
De penningmeester geeft wel de boodschap mee om ook in 2012 op de kleintjes te blijven letten. 
De begroting voor 2012 wordt bij dezen unaniem door de vergadering vastgesteld. 
 

8. Jaarverslag 2011 
Het jaarverslag werd tijdens de vergadering voorgelezen door de secretaris Frank Berden. 
Het verslag werd door de leden goedgekeurd, met dank aan de schrijver. 
Leden en vergunninghouders vinden een gedrukt exemplaar bij de visdocumenten. 
Verder zal het verslag ook op de site geplaatst worden. 
 

9.  Pauze 
Tijdens de pauze reikt de voorzitter een foto uit aan They Smetsers ter ere van zijn stijlvolle 
tewaterlating. 
 
Tevens wordt onze voorzitter Hay Timmermans gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap. 
Onder aanwezigheid van zijn echtgenote en 2 dochters wordt Hay toegesproken door de 
secretaris. 
Als waardering voor de verdiensten voor de hengelsport werd vanuit Sportvisserij Limburg de 
federatiespeld van verdienste in brons uitgereikt. 

 
10.  Wedstrijd Kalender 2012. 

De wedstrijdkalender 2012 werd toegelicht door Frank Berden. 
Zoals tijdens de vorige jaarvergadering belooft is, werd de wedstrijd kalender 2011 geëvalueerd. 
Het afgelopen jaar zijn de wedstrijden, zowel vanuit de wedstrijd commissie, als vanuit de 
deelnemers, prettig verlopen. 
Een punt wat voorgesteld wordt is om bij de onderlinge wedstrijden 4 van de 5 wedstrijden in de 
puntentelling mee te laten tellen.  
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 
Er waren verder geen opmerkingen waarna besloten werd de voorgestelde wedstrijdkalender 
voor 2012 aan te nemen. 
 
 

Contributie  

Leden € 17,50 

Vergunninghouders  € 25,50 

Partner / jeugd €   9,50 
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11.   Wedstrijd Reglement. 

In de uitnodiging was gevraagd eventuele opmerkingen schriftelijk door te geven. 
Hier is geen reactie op ontvangen. 
Het voorgestelde wedstrijdreglement wordt hierbij akkoord bevonden en zal vanaf nu op ALLE 
wedstrijden van HSV Gemeente Venlo van toepassing zijn. 

 
12.   Bestuurverkiezing 

Volgens rooster zijn Hay Timmermans en Thei Bongers aftredend bestuurslid en stellen zich hierbij 
herkiesbaar. 
Hay en Thei worden beide door de vergadering unaniem herkozen. 
 
Het Bestuur stelt voor ons aspirant-lid Dhr. Jan Maas als lid voor te dragen en met ingang van 
2012 in het Bestuur op te nemen. 
De vergadering stemt unaniem voor deze voordracht. 
Het Bestuur heet Jan van harte welkom en hoopt op een vruchtbare samenwerking. 
 
Secretaris Frank Berden heeft het Bestuur medegedeeld zijn functie eind 2011 te willen 
beëindigen.  
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. 
 
Omdat ook de functie van penningmeester vacant is doet het Bestuur de dringende oproep aan de 
leden zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. 

 
13.  Nieuwe leden en aspirant leden. 

Na beoordeling stelt het Bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voor de aspirant-leden  
Bert van Rijn, Paul Janssen en Theo Smetsers als lid tot de vereniging toe te laten.  
Deze heren hebben zich de afgelopen 2 jaar als aspirant-leden verdienstelijk gemaakt voor de 
vereniging. 
Met meerderheid van stemmen worden de heren als lid aangenomen. 
 
In het jaar 2011 hebben zich in totaal 13 personen opgegeven als aspirant-lid. 
Dit is erg bemoedigend, maar we moeten wel door blijven gaan het aantal leden te vergroten. 
 

14.  Huishoudelijk Reglement 
De voorgestelde aanpassing om als bestuur minimaal 6 maal per jaar te vergaderen is 
aangenomen. 
Zal verwerkt worden in het Huishoudelijk Reglement. 
 

15. Rondvraag 
 

Sjaak Thissen: Hoe is het geregeld als jeugd van een andere vereniging bij ons wil vissen? 
Antwoord:   Dan zal een 2

e
 jeugd VISpas aangeschaft moeten worden. 

 
Twan Kok:  Zou graag met de boot op het achterste gedeelte op snoek willen vissen. 
Antwoord:   Als uitzondering wordt dit toegestaan, echter wel gaarne bericht aan het 

bestuur wanneer er met de boot gevist wordt. 
 

 
16. Sluiting. 

De voorzitter bedankt iedereen voor de inzet in het afgelopen jaar en wenst allen een gezond en 
goed 2012 toe. 

 
 
 
 
De Secretaris 
Frank Berden 


