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Venlo,  13 december 2012 

 Jaarverslag 2012 
 
In het jaar 2012 heeft het Bestuur, onder voorzitterschap van Hay Timmermans, secretaris Frank Berden, 
penningmeester Arno Bos, en de bestuursleden Wim Lemmen, Arno Rayer, Jan Maas en Thei Bongers in 
totaal 6 keer vergaderd. 
  
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. 
 
In januari hebben wij helaas afscheid moeten nemen van ons overleden lid Joop de Grijs uit Wijchen.  
We kennen hem vooral om zijn humor, goede humeur en vooral van zijn rake opmerkingen over alles wat met 
het vissen te maken heeft. 
 
Het begin van 2012 heeft in het teken gestaan van extra energie die gestoken moest worden in het werven 
van nieuwe leden en vergunninghouders omdat er, na de reguliere vergunning uitgifte, nog 37 vergunningen 
niet verkocht waren. 
Dit zou betekenen dat we minder inkomsten zouden ontvangen, maar ook zou de HSV een forse leden 
reductie krijgen om alle activiteiten voldoende te kunnen blijven organiseren. 
Door diverse wervingsacties in oa. krant en weekbladen is dan toch uiteindelijk in april de laatste van de 180 
vergunningen de deur uitgegaan. 
In het jaar 2012 zijn er uiteindelijk 8 aspirant-leden bijgekomen. 
Hiermee kwam het aantal leden op 45 en het aantal vergunninghouders op 135. 
Het blijft onze aandacht vragen om te zorgen dat mensen geïnteresseerd worden om als actief lid aan onze 
vereniging deel te nemen.  
Oa. via de website hebben we geprobeerd meer duidelijkheid te scheppen rondom de verschillende vormen 
van lidmaatschap. Het verschil tussen actief, of niet-actief lid (vergunninghouder) wordt zo duidelijk mogelijk 
uitgelegd, inclusief de daarbij behorende verwachtingen. 
 
Met diverse instanties, zoals Gemeente Venlo, Groenvoorziening Gemeente Venlo, Provincie Limburg, 
Limburg Landschap, Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg is regelmatig contact geweest. 
De 3 Venlose Stadswateren die door Sportvisserij Limburg verworven zijn staan nu formeel op onze 
vijververgunning vermeld. 
 
De Commissie Onderhoud, onder leiding van Thei Bongers, heeft dit jaar weer veel werk verzet. 
Nu waren er geen grote klussen te doen, zoals de stormschade van vorig jaar, maar kon men zich tot het 
reguliere onderhoud beperken. 
Tijdens de vorstperiode in februari heeft men dankbaar gebruik gemaakt van het ijs op de Tangkoel om bij 
steiger 12 tot 14 enkele over het water hangende bomen te kappen en andere snoeiwerkzaamheden te 
verrichten. 
Op de zaterdagmorgens 14 en 21 april zijn er door 20 personen de handen uit de mouwen gestoken om alles 
rondom de vijver weer in orde te brengen. 
De werkzaamheden bestonden ook dit jaar weer uit parkeerplaats en paden herstellen met zand en 
houtsnippers, bomen snoeien, met boot afgestorven lelie-stronken verwijderen en snoeihout opruimen. 
Tijdens de pauzes werden de deelnemers voorzien van koffie en gebak. 
Op 18 augustus hebben 4 duikers, samen met hulp van 12 leden, en onder tropische omstandigheden, erg 
veel afgestorven gele plomp en lelies verwijderd. 
Verder zijn ook nog de paden wekelijks met de bos- en grasmaaier onderhouden. 
Al deze werkzaamheden rondom de vijver hebben in totaal ruim 220 manuren gekost. 
Door al deze werkzaamheden lagen de visplaatsen er weer perfect bij. 
Met dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben. 
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Onze huidige boot is vervangen door een polyester uitvoering met een plattere, stabielere, bodem om 
zodoende veiliger te kunnen werken. 
 
In de eerste week van het jaar is de nieuwe website vrijgegeven. 
Hiermee is onze herkenbaarheid als vereniging aanzienlijk verbeterd. 
Nu is het de taak van ons allen ervoor te zorgen dat er regelmatig nieuwe berichten en artikelen geplaatst 
worden om de leesbaarheid aantrekkelijk te houden. 
De leden en vergunninghouders zullen via email op de hoogte gebracht worden als er info toegevoegd is. 
We moeten ons wel goed realiseren dat de mensen die geen internet hebben nog voldoende geïnformeerd 
worden. M.n. wat betreft de opgave voor het onderhoud en de wedstrijden. 
Bij de opzet van de desbetreffende pagina’s is hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden zodat deze 
uitgeprint en op paper verstrekt kunnen worden. 
Voor de organisatie van diverse activiteiten heeft de wijze van aanmelden zich al goed bewezen.  

Tijdens de vorige jaarvergadering is afgesproken voorn en kruiskarper te bestellen. 
Via Sportvisserij Limburg was afgesproken deze tegen gereduceerde prijzen te verkrijgen. 
Echter bleek dat de Franse handelaar, waar Sportvisserij Limburg de bestelling geplaatst had, niet de 
beloofde voorns leverde.  
Koortsachtig werd nog naar alternatieven handelaars gezocht maar nergens was nog iets te krijgen. 
Ondertussen was ook de tijd verstreken dat voorn uitgezet kan worden. 
Niet alleen onze HSV, ook andere HSV’s die via Sportvisserij Limburg besteld hadden, zijn hierdoor 
gedupeerd. 
Uiteindelijk is besloten nog alleen 200 kg kruiskarper, ongeveer 700 stuks, uit te zetten. 
Dit is 100 % kweekvis uit Tsjechië.  Deze is 14 juni geleverd. 
Aansluitend heeft het Bestuur gemeend toch nog zelf, niet gesubsidieerde, voorn uit te zetten in het najaar. 
Gewicht geleverde voorn is 150 kg, lengte tussen 20 en 30 cm,  ± 700 stuks. 
Voor 2013 heeft Sportvisserij Limburg toegezegd de aangevraagde gesubsidieerde vis alsnog te leveren. 

Dit jaar is het aantal deelnemers aan de wedstrijden nagenoeg gelijk gebleven aan 2011. 
De Tangkoel Bokaal, bedoeld voor de vergunninghouders, is helaas wederom wegens te weinig deelnemers 
niet doorgegaan en zal niet meer op de wedstrijdkalender opgenomen worden. 
De knaken wedstrijd was later in de zomer gepland i.v.m. een vol programma in het voorjaar. 
Gevolg hiervan was dat de vroeg intredende duisternis een probleem opleverde. 
In de wedstrijd programmering 2013 zal hier naar gekeken worden. 
Het aantal deelnemers aan de wedstrijden was naar tevredenheid en er werd met veel plezier aan 
deelgenomen. 
Paas wedstrijd  21 Onderlinge wedstrijd 24 
Knaken wedstrijd 15 Dames wedstrijd 13 
Jeugd wedstrijd  10 Mammes Bokaal 15 
Koppelwedstrijd  14 Snert wedstrijd  16 
Uitgebreidere samenvattingen en uitslagen worden op de website gepubliceerd. 
 
Onze jaarlijkse feestavond was dit jaar voor de laatste keer in onze vaste locatie café Beurskens. 
Tijdens de pauze werden Herm en Gon uitgebreid bedankt voor hun jarenlange gastvrijheid en al het beste 
toegewenst voor de toekomst. 
De presentatie van de cijfers, de huldiging van de winnaars en het spelen van de tombola was voor iedereen 
amusant en werd traditioneel afgesloten met een goed verzorgt buffet. 
Ook nog een woord van dank aan de sponsoren. 
 
Via deze weg worden dan ook onze sponsoren, Eurotacle Venlo, Boerenbond Blerick-Boekend, Feestzaal 
Beurskens, Firma Déblé Venlo, Hengelsport Fish Inn, C1000 Blerick, Tankstation De Witte, en Sporthuis 
Sijbers bedankt voor de diverse spullen en kortingen die we hebben mogen ontvangen. 
 
Zoals eerder gemeld is onze vaste verenigingslocatie café Beurskens met ingang van 2013 gesloten. 
Hiertoe zijn we op zoek gegaan naar een vervangende locatie en hebben gekozen voor feestzaal “de Waeg” 
aan de Horsterweg te Blerick. 
Hier worden we, onder zeer gunstige voorwaarden, door de eigenaar Herman Urselmann van harte welkom 
geheten. Samen hopen we op een vruchtbare samenwerking. 
 
In het afgelopen jaar zijn er verschillende initiatieven opgepakt om de vereniging een gezonde toekomst te 
bieden. Dit blijft ook voor 2013 binnen het bestuur een punt van aandacht.  
In 2015 hopen we dan ook in goede gezondheid ons 50-jarig jubileum te vieren. 
 
Met vriendelijke groet,  
de Secretaris 
F. Berden 
 
 


