
1 

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 

Mobiel 0626035901 
E-mail: hsv.gemeente.venlo@gmail.com 
Internet: www.hsvgemeentevenlo.nl 

    
 
Blerick, 31 december 2012 
 
Notulen van de jaarvergadering 2012 van HSV “Gemeente Venlo”, donderdag 13 december 2012. 
 
Totaal aantal leden: 43 aanwezig: 22 
Afgemeld (9): Roy Benders, Peter Burhenne, Wiek Collin, Bert Kort, Peter Nieuwenhuis, Marco Nijssen,    
  Susanne Nijssen-Lemmen, Toon Vullings en Ton Weber. 
Niet aanwezig, zonder afmelding (12): Leon Berden, Echbert van Dael, Theo Heijnen, Huub Hendrikx,  

Ton Jacobs, Paul Janssen, Chris Orval, Jac Peeters, Bram Peuten, Ben van Rosmalen,  
Rob Sporken en Mark Verkoijen. 

 
1. Opening. 

De voorzitter Hay Timmermans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
In januari kregen we het bericht dat Joop de Grijs is overleden. Hiervoor wordt een moment van 
stilte in acht genomen. 

 
2. Notulen jaarvergadering 2011 gehouden op 6-12-2011. 

Notulen waren aan de leden opgestuurd.  
Geen opmerkingen, vergadering is accoord. 
 

3. Financieel jaarverslag. 
Voorafgaand worden de leden verrast met een mooie balpen met inscriptie van de HSV. 
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 2012 worden uitvoerig toegelicht. Voor visaankoop is dit jaar ruim € 1200 
uitgegeven. Voor ons jubileum in 2015 wordt een extra buffer gecreëerd. 
Geconcludeerd kan worden dat ons vermogen over 2012 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 Ronald Martijn het woord. 
Samen met Michel Stienen is onder toezicht van de penningmeester alles uitgebreid nagekeken. 
Alles was weer tiptop in orde, zag er weer goed uit en er zijn geen onregelmatigheden 
geconstateerd. 
De vergadering verleend decharge voor het gevoerde beleid in 2012. 
 

5. Verkiezing kascommissie. 
Michel Stienen treedt af als lid van de kascommissie. 
Ronald Martijn en Peter Burhenne zijn de 2 leden voor de kascommissie. 
Gevraagd wordt naar een reservelid om de kascommissie te versterken. 
Hiervoor stelt de heer Theo Smetsers zich beschikbaar. 
 
De kas commissie 2013 bestaat uit Ronald Martijn en Peter Burhenne. Reserve is Theo Smetsers. 
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6. Contributievaststelling 2013 
Sportvisserij Limburg heeft besloten, ter compensatie van de financiële consequenties van de 
opname van de Midden-Limburgse Maasplassen in de Landelijke Lijst van Viswateren, om in 2013, 
2014 en 2015 de VISpas (nu € 20,50) elk jaar met € 1,- te verhogen.  
Joek Huys en Ronald Martijn merken op dat het jammer is dat we dit als vereniging zo moeten 
slikken. 
Wat betreft onze verenigingscontributie stelt het Bestuur voor deze ook voor het jaar 2013 gelijk te 
houden als in 2012. 

(Inschrijfgeld € 5,00 alleen te voldoen bij verstrekking van eerste vergunning) 
 
De vergadering neemt de contributievaststelling voor 2013 unaniem aan. 
 

7. Begroting 2013 
Arno Bos licht de gepresenteerde begroting toe. 
Ondanks dat het afgelopen jaar niet eenvoudig was, hopen we ook dit jaar we weer alle 
vergunningen te kunnen verkopen. 
Ook hopen we dit jaar een visaankoop via Sportvisserij Limburg te kunnen doen met een 
aanzienlijke korting. 
Vragen: 
Twan Kok:  Zijn er extra kosten verbonden bij actieviteiten op onze nieuwe verenigingslocatie? 
Antwoord:  Volgens de voorlopige afspraken zal dit zelf goedkoper zijn als bij de huidige. 
 
Twan Kok:  Betreffend visaankoop, wanneer? 
Antwoord:  Sportvisserij Limburg wil Jan/feb starten met inventariseren bij alle HSV’s en dan 

bestellen. Leveren november. 
Twan Kok:  Kunnen we niet beter afwachten afhankelijk van de vangstresultaten in het voorjaar,  

zodat we ook zien wat er teruggevangen wordt van de eerder uitgezette kruiskarper. 
Antwoord:   Willen we verzekerd zijn van leveren vis, zullen we dit toch in Jan/feb door moeten 

geven. Anders kunnen we geen gebruik maken van de subsidie regeling. 
 
They Smetsers: Waren de laatst geleverde voorns niet aan de grote kant? 
       Verschillende dode voorns geconstateerd. 
Antwoord: Ja dit klopt. We hadden 20-25 cm gevraagd, maar er zijn grotere geleverd. 
 
Peter vd Ven: Waarom wordt zo veel kruiskarper gepoot? 
Antwoord: Keuze van kruiskarper heeft te maken met de aalscholverproblematiek.  

Kruiskarper wordt derhalve ook gesubsidieerd. 
Joek Huys: Wordt de kruiskarper niet te groot? 
Antwoord: Nee, zijn gekweekt beperkt te groeien. 

 
De begroting voor 2013 wordt bij deze unaniem door de vergadering vastgesteld. 
 

8. Jaarverslag 2012 
Het jaarverslag werd tijdens de vergadering voorgelezen door de secretaris Frank Berden. 
  
They Smetsers: Zou de uitgezette vis niet bijgevoerd moeten worden? 
Antwoord:          Dit wordt voorlopig nog niet overwogen.  
 
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. 

Contributie 2013 lidmaatschap VISpas 

Lidmaatschap 

 + VISpas 

Totaal 

Extra 

VISpas 

Lidmaatschap  

+ extra VISpas  

Totaal 

Active leden €  17,50  

 

€  21,50 

€   39,00 

€   3,50 

€   21,00 

Niet-actieve leden €  25,50 €   47,00 €   29,00 

Partner en jeugd  

tussen 14-17 j 
€    9,50  €   31,00 

€   13,00 

Jeugd t//m 13 jaar €    9,50 €  6,25 €   15,75 
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9.  Pauze 

Tijdens de pauze wordt Twan Kok gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap. 
Onder aanwezigheid van zijn echtgenote en dochter wordt Twan toegesproken door de voorzitter. 
Namens de vereniging ontvangt Twan een kadobon. 

 
10.  Wedstrijden 2013. 

Jan Maas, voorzitter wedstrijdcommissie, licht de wedstrijden van afgelopen seizoen kort toe. 

 De Tangkoel Bokaal, wedstrijd voor de vergunninghouders, is niet door kunnen gaan 
wegens te weinig deelnemers. Besloten is dan ook deze wedstrijd niet meer op de 
wedstrijdcalender op te nemen. 

 Bij de aankondigingen zal dit jaar duidelijker aangegeven worden wat de kosten en waar 
de prijsuitreiking plaats vindt, dit om misverstanden te voorkomen. 

 Lengte hengel en hoeveelheid lokvoer zal dit jaar strenger gecontroleerd worden. 

 De wedstrijdcalender is op enkele punten veranderd. 

 Zo zullen de 4 beste resultaten, van de vijf, tellen bij de onderlinge wedstrijd. 

 De kakenwedstrijden zijn van de maandagavond naar zaterdagmiddag gezet. 

 Het wedstrijdreglement is op enkele punten aangepast.  

 Het wedstrijdreglement bevat alle vaste regels, waarbij per wedstrijd nog eventuele 
aanvullingen in de uitnodigingen toegevoegd kunnen worden. 

 Betreft de lengte van de vis is er veel discussie geweest. Er werden erg veel kleine visjes 
gevangen. Derhalve wordt voorgesteld om een minimale lengte van 10 cm te hanteren, 
met uitzondering van de dames- en jeugdwedstrijd.  
Ook op de wettelijke minimale maten dient gelet te worden. 
 

De wijzigingen in het wedstrijdreglement om de minimale maat van 10 cm te hanteren wordt met 
een meerderheid van 17 stemmen aangenomen. 
De wijzingen zullen het volgend jaar geevalueerd worden. 
 
Peter vd Ven: Is er nog een mogelijkheid een tweede dameswedstrijd te organiseren? 
Antwoord:  Uit een korte rondvraag is al gebleken dat hier geen interresse in is.  
 

11.   Enquete . 
Van de 180 leden hebben 68 de enquete ingevuld. 
Helaas kan op dit moment geen uitslag gepresenteerd worden wegens ziekte van de secretaris. 
Resultaten zullen nog verwerkt worden. 
Uit de deelnemers is Toon Vullings geloot voor een kadobon. 

 
12.   Bestuurverkiezing 

De secretaris, Frank Berden, heeft vorig jaar kenbaar gemaakt te willen stoppen als secretaris. 
Afgelopen jaar zijn verschillende taken verdeeld en is de belasting voor een gedeelte verminderd. 
De tijd en energie die afgelopen jaar gestoken zijn in het opzetten van de website zullen er de 
komende tijd voor zorgen dat de belasting aanzienlijk minder is. 
Frank zal derhalve voorlopig doorgaan als secretaris. 
 
De opvolging van de penningmeester dient nog ingevuld te worden. 
Afgelopen jaar was er een kandidaat die echter wegens andere drukke werkzaamheden af heeft 
moeten zeggen. 
Voorlopig zal Arno Bos deze taak nog blijven vervullen. 
 
Jan Nabben:  Is het ook een optie om iemand van buiten de vereniging aan te trekken? 
Antwoord:  Dit ligt wel moeilijk omdat de penningmeester ook tevens lid is van het bestuur en    

derhalve ook direct betrokken dient te zijn bij de HSV.  
 
Het Bestuur doet de dringende oproep aan de leden om te overwegen zich kandidaat te stellen 
voor een bestuursfunctie. 

 
13.  Nieuwe leden en aspirant leden. 

Na beoordeling stelt het Bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voor om van de 12 aspirant-
leden de heren Theo Heijnen,  Joek Huys, Peter van de Ven, Ton Weber, Roy Benders en  
Bert Kort als lid tot de vereniging toe te laten.  
Deze heren hebben zich de afgelopen 2 jaar als aspirant-leden verdienstelijk gemaakt binnen de 
vereniging. 
Met meerderheid van stemmen worden deze heren als lid aangenomen. 
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De overige 6 aspirant-leden zullen niet als lid toegelaten worden en verder als vergunninghouder 
ingeschreven worden. 
 
In het jaar 2012 hebben zich in totaal 7 personen opgegeven als aspirant-lid. 
Betreft Joep Gielen, Henk van Leeuwen, Angelo Rooijackers, Wil van Aarssen, Pierre Janssen, 
Jos Bos en Louis Bos 
Dit is erg bemoedigend, maar we moeten wel door blijven gaan het aantal leden te vergroten. 
 
 

14. Rondvraag 
 

Twan Kok:  Afgelopen jaar een beetje een probleem dat er tijdens het onderhoud te veel 
mensen aanwezig waren die niet goed wisten wat te doen. 

Antwoord:   We proberen al zo veel mogelijk van te voren een verdeling van het werk te 
maken en de betreffende personen hiervan tijdig op de hoogte te stellen. 
Belangrijk om dan via de mail de beschikbare data aan te geven. 

 
They Smetsers: Van wie zijn de knotwilgen, ook wat betreft het onderhoud? 
Antwoord: Limburgs Landschap is eigenaar. Met de herinrichting van de achterliggende 

wei zal men ook de knotwilgen in hun onderhoudsplan meenemen. 
 
Joek Huys: Zou de brug ½ meter breder gemaakt kunnen worden? 
Antwoord: We zien hier ook het nadeel in dat er meer gebruik gemaakt  van zal worden 

mn. door fietsers en brommers.  
 Ook de praktische uitvoerbaarheid zal een probleem zijn. 
 Bij een geheel nieuwe brug zou hier zeker rekening mee gehouden kunnen 

worden. 
 

 
 

15. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor de inzet in het afgelopen jaar en wenst allen een gezond en 
goed 2013 toe. 

 
 
 
 
De Secretaris 
Frank Berden 


