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Venlo,  13 december 2013 

 Jaarverslag 2013 
 
In het jaar 2013 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. 
Het Bestuur roept leden op zich beschikbaar te stellen voor functies binnen het Bestuur.  
Zo dient de opvolging van de penningmeester nog ingevuld te worden. 
 
Het vorig jaar hebben we afscheid moeten nemen van onze vaste verenigingslocatie cafe Beurkens in Hout-
Blerick. Hier zijn we tientallen jaren te gast geweest waarvoor we Herman Beurkens dan ook nogmaals 
hartelijk bedanken. 
Vanaf 2013 zijn we welkom op onze nieuwe verenigingslocatie feestzaal "de Waeg". 
Met de eigenaar zijn goede afspraken gemaakt hoe we in de toekomst onze activiteiten kunnen organiseren. 
 
In het begin van 2013 waren er weer ruim 25 vergunningen beschikbaar voor de vrije verkoop. 
Het heeft tot juli geduurd voordat de laatste vergunning verkocht was. 
Dit alles heeft weer erg veel werk betekend voor de ledenadministratie. 
In het jaar 2013 zijn er uiteindelijk 15 aspirant-leden bijgekomen. 
Hiermee kwam het aantal leden op 57 en het aantal vergunninghouders op 123. 
Het blijft onze aandacht vragen om te zorgen dat mensen geïnteresseerd worden om als actief lid aan onze 
vereniging deel te nemen.  
 
Met diverse instanties, zoals Gemeente Venlo, Groenvoorziening Gemeente Venlo, Provincie Limburg, 
Limburg Landschap, Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg is regelmatig contact geweest. 
Sportvisserij Limburg heeft een nieuwe voorzitter waarmee al contact is geweest over zaken rondom het 
viswater en de visstand. 
 
De vangsten in het voorjaar vielen tegen. Mede oorzaak hiervan zal zeker de lage temperatuur zijn geweest. 
Geconstateerd is ook dat de eerder uitgezette vis niet terug gevangen werd. 
Vanuit het bestuur wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om een viswater en visstand onderzoek uit te 
laten voeren. Hierover lopen onderhandelingen met Sportvisserij Limburg. 
In 2013 is 250 kg kruiskarper aangekocht. Dit zijn ongeveer 1300 stuks. De kosten hiervan zijn € 5,09 per kg. 
Het totaal bedrag hiervoor was € 1272,- en werd met € 500 gesubsidieerd door Sportvisserij Limburg. 
 
 
Wat betreft het onderhoud kan gemeld worden dat het afgelopen najaar de laatste steiger is vernieuwd. 
De laatste jaren is er hard gewerkt aan het plan om alle steigers te vernieuwen. De kosten hiervan hebben de 
afgelopen jaren flink op de begroting gedrukt.  Gekozen is voor duurzaamheid waardoor we de komende 
jaren geen kosten meer maken m.b.t. de steigers. 
Een speciaal woord van dank aan de steigerbouwers. 
 
Tijdens het regulaire onderhoud in het voorjaar hebben zich ruim voldoende mensen aangemeld.  
We hebben een schema op moeten stellen om de vrijwilligers over meerdere zaterdagen te verdelen. 
De eerste zaterdag hebben 11 personen gewerkt, de 2

e
 zaterdag waren we met 13 personen, totaal 64 

manuren. 
Ook dit jaar zijn de visplaatsen en paden weer aangevuld met zand en houtkrullen. 
Het is mooi te constateren dat de vrijwilligers enthousiast hun handen uit de mouwen steken en iedereen, ook 
degene die lichamelijk niet meer tot alles in staat is, op zijn manier een steentje bijdraagt. 
Vanuit de onderhoudscommissie wordt er ook altijd goed voor de inwendige mens gezorgd door koffie met 
iets lekkers te regelen. 
Met 2 zaterdagen was het groot onderhoud klaar en lag de Tangkoel er weer perfect bij. 
 
Buiten deze 2 zaterdagen werd er ook nog veel ander regulier onderhoud verricht.  
Met de nieuwe boot zijn de afgestorven plompen verwijderd. Hierbij heeft de nieuwe boot zich perfect 
bewezen. 
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Al deze kleine werkzaamheden hebben nog ruim 100 manuren gekost, waarmee het totaal uitkomt op meer 
als 160 manuur.  
Met dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben. 
 
Betreffende de website is te melden dat alles zover uitgewerkt is en dat alle informatie voor een ieder duidelijk 
te vinden is. 
Input voor nieuws, en artikelen over bepaalde onderwerpen, zijn altijd welkom. 
 
 
De wedstrijdcommissie heeft aan de hand van de puntentelling van het afgelopen jaar gekeken naar een 
andere manier van punten toekenning voor degene die tijdens een van de meerdaagse wedstrijden “nul” 
vissen heeft gevangen. 
Hiertoe is een aanpassing van het wedstrijdreglement voorgesteld. 
 
Wegens het koude voorjaar is de Paaswedstrijd niet doorgegaan. 
Hiervoor in de plaats is later op 27 april de Lente wedstrijd georganiseerd. 
De dameswedstrijd was gepland op Vaderdag en om die reden alsnog verzet naar 20 juni. 
Hierna is helaas de dameswedstrijd wegens te weinig aanmeldingen, en de slechte vangstresultaten, niet 
doorgegaan. 
Om dezelfde redenen is ook de jeugdwedstrijd niet doorgegaan. 
Het aantal deelnemers aan de andere wedstrijden was naar tevredenheid en er werd met veel plezier aan 
deelgenomen. 
Uitgebreidere samenvattingen en uitslagen worden op de website gepubliceerd. 
 
Hoewel het aantal deelnemers van 35 personen niet zo groot was, is de jaarlijkse feestavond gezellig 
verlopen. 
Iedereen was lovend over de nieuwe locatie. De bediening was perfect, en het buffet was zoals gewoonlijk 
perfect verzorgd. 
Ook nog een woord van dank aan de sponsoren voor het beschikbaar stellen van de prijen voor de tombola. 
 
Via deze weg worden dan ook onze sponsoren, Eurotacle Venlo, Boerenbond Blerick-Boekend, Feestzaal “de 
Waeg”, 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. 
 
Dit jaar is een start gemaakt met de voorbereidingen voor ons 50-jarig jubileum in 2015. 
Hiertoe heeft het Bestuur opdracht gegeven een jubileum commissie samen te stellen die de activiteiten in het 
jubileumjaar gaat organiseren. De commissie is eind 2013 gestart met de eerste inventarisatie. 
 
Tot slot wil het Bestuur nog gaan bekijken hoe om te gaan met actieve leden die niet deelnemen aan de 
georganiseerde activiteiten en werkzaamheden. Zij profiteren nl. alleen maar van het financieel voordeel. 
Uiteindelijk merken wij dit als vereniging ook in de financiën. 
Bekeken zal worden hoe actieve leden, die te weinig inzet tonen voor de HSV, hierop aangesproken kunnen 
worden. 
 
Hierbij bedankt het Bestuur allen voor de getoonde inzet en wenst iedereen een prettig en gezond 2014. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
de Secretaris 
F. Berden 
 
 


