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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 

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

    
 
Blerick, 13 december 2013 
 
Notulen van de jaarvergadering 2013 van HSV “Gemeente Venlo”, vrijdag 13 december 2013. 
 
Totaal aantal leden 43: aanwezig: 26 
Afgemeld (10): Roy Benders, Bert Kort, Ronald Martijn, Bert van Rijn, Peter van de Ven, Peter Nieuwenhuis, 
Susanne Nijssen-Lemmen, Wiel Aarsen, Henk van Leeuwen en Ton Weber. 
Niet aanwezig, zonder afmelding (7): Theo Heijnen, Paul Janssen, Ben van Rosmalen, Leon Berden, Wiek 
Collin, Ton Jacobs en Angelo Rooijackers. 
 

1. Opening. 
De voorzitter Hay Timmermans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de 
jaarlijkse ledenvergadering die voor de eerste keer gehouden wordt in onze nieuwe 
verenigingslocatie "de Waeg". 
Op verzoek van Jan Nabben zal een extra agendapunt 9a toegevoegd worden betreffende 
mededelingen van de jubileumcommissie. 

 
2. Notulen jaarvergadering 2012 gehouden op 13-12-2012. 

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

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 2013 worden uitvoerig toegelicht.  
Voor visaankoop is dit jaar ruim € 1272 uitgegeven, waarvan € 500 gesubsidieerd door 
Sportvisserij Limburg. 
Totaal aan inkomsten, minus de uitgaven, geeft een positief resultaat. 
Geconcludeerd kan worden dat ons vermogen verder gestegen is door het positieve resultaat dat 
weer gebruikt kan worden voor ons 50-jarig jubileum in 2015. 
De vergadering is akkoord 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 Peter Burhenne, als vervanger van de afwezige Ronald Martijn, 
het woord. 
Samen met Ronald Martijn 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 2013. 
 

5. Verkiezing kascommissie. 
Ronald Martijn treedt af als lid van de kascommissie. 
Peter Burhenne en Theo Smetsers zijn de 2 leden voor de kascommissie. 
Gevraagd wordt naar een reserve lid om de kascommissie te versterken. 
Hiervoor stelt de heer Ger Vissers zich beschikbaar. 
 
De kascommissie 2014 bestaat uit Peter Burhenne en Theo Smetsers. Reserve is Ger Vissers. 
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6. Contributievaststelling 2014 
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 elk jaar met € 1,- te verhogen.  
Wat betreft onze verenigingscontributie stelt het Bestuur voor deze ook voor het jaar 2014 gelijk te 
houden als in 2013. 

(Inschrijfgeld € 5,00 alleen te voldoen bij verstrekking van eerste vergunning) 
 
De vergadering neemt de contributievaststelling voor 2014 unaniem aan. 
 

7. Begroting 2014 
Arno Bos licht de gepresenteerde begroting toe. 
Elk jaar is het moeilijker het maximaal aantal vergunningen te verkopen maar in de begroting zal 
hier vooralsnog vanuit gegaan worden. 
Ook hopen we dit jaar weer een visaankoop van € 1000 te doen, met hopelijk weer een subsidie 
van  Sportvisserij Limburg. 
De begroting voor 2014 wordt bij deze unaniem door de vergadering aangenomen. 
 

8. Jaarverslag 2013 
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 
 
           9a   50 jarig Jubileum 2015 

De jubileumcommissie, bestaande uit Jan Nabben (voorzitter), Twan Kok, Hans Sijtsma, Jan Maas 
(bestuur) en Annemie Rayer, is eind 2013 gestart. 
De datum 6 juni 2015 is vastgelegd.  
Op deze dag zal een uitgebreid een programma samengesteld worden.  
Locatie "de Waeg" is al gereserveerd. 
Eventuele suggesties voor de invulling van het jubileum kunnen tot 1 februari 2014 bij de 
commissie ingediend worden. 
De secretaris zal dit nog op mail aan de leden doorsturen. 

 
10.  Wedstrijden 2014. 

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

 Diverse geluiden gehoord over de geringe visvangst.  

 Tevreden over de nieuwe aanvangstijdstippen van de zaterdag wedstrijden. Zorgen voor 
de betere tijdsverdeling van de zaterdag 

 Puntentelling door de grote verschillen als men geen vis gevangen had is in de 
puntentelling aangepast. Deze nieuwe manier van rekenen heeft de afgelopen jaren geen 
invloed gehad op de uiteindelijke eerste 3 in het klassement, wel voor de 4

e
 en lager. 

 Het meetplankje van 10 cm is geïntroduceerd en zal gehandhaafd blijven. 

 De datums van de wedstrijden in het voorjaar zijn naar een latere datum verschoven, m.n. 
wegens de slechte resultaten door het koude voorjaar. 

 Wedstrijdkalender  
De aanvangstijden van de zaterdagmiddagen zijn verplaatst naar de zaterdag ochtend. 
Door de loting van het Ned. elftal staat een van de datums van de wedstrijden ter 
discussie. 

Contributie 2014 lidmaatschap VISpas 

Lidmaatschap 

 + VISpas 

Totaal 

Extra 

VISpas 

Lidmaatschap  

+ extra VISpas  

Totaal 

Active leden €  17,50  

 

€  22,50 

€   40,00 

€   3,50 

€   21,00 

Niet-actieve leden €  25,50 €   48,00 €   29,00 

Partner en jeugd  

tussen 14-17 j 
€    9,50  €   32,00 

€   13,00 

Jeugd t//m 13 jaar €    9,50 €  6,25 €   15,75 
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Dit kan opgevangen worden door hiervoor de reservedatum te gebruiken. 
Twan Kok: wordt dit alles goed geregeld met de vergunninghouders die op de zaterdagen 
gewoon willen vissen? 
Antw: alle vergunninghouders zullen tijdig op de hoogte gesteld worden en hier dus 
rekeningen mee moeten houden. 
Voor alles geldt dat volgend jaar gekeken zal worden hoe deze veranderingen bevallen en 
daar waar nodig weer aangepast kan worden. 

 Aanpassingen in het wedstrijdreglement betreffende de puntentelling is als bijlage bij deze 
vergadering verstrekt en zal gelden voor het volgende wedstrijdseizoen. 

 Theo Smetsers stelt voor een alternatief te bedenken voor de jeugdwedstrijd. Een mogelijk 
alternatief zou het Zilvermeertje kunnen zijn. 
Antw: Of dit organisatorisch mogelijk is zal eerst bekeken moeten worden. 

 
11.   Bestuursverkiezing 

Volgens het rooster van aftreden zijn er dit jaar geen bestuurswisselingen. 
De opvolging van de penningmeester dient echter nog ingevuld te worden. 
Voorlopig zal Arno Bos deze taak nog blijven vervullen. 

 
Het Bestuur doet wederom een dringende oproep aan de leden om te overwegen zich kandidaat 
te stellen voor een bestuursfunctie. Iedereen mag altijd vrijblijvend de vergaderingen bijwonen om 
van dichtbij mee te maken wat er zoal binnen het bestuur speelt. 
Jan Nabben stelt voor dat er meer commissies samengesteld zouden kunnen worden. 
Dan niet alleen bestaande uit bestuursleden maar ook aangevuld met leden. 

 
12.  Nieuwe leden en aspirant leden. 

Na beoordeling stelt het Bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voor om van de volgende 
aspirant-leden de heren Bear van Daal, Susanne Lemmen, Huub Hendriks en Wil Hermans als 
actief lid tot de vereniging toe te laten.  
Deze aspirant leden hebben zich de afgelopen 2 jaar verdienstelijk gemaakt binnen de vereniging. 
Met meerderheid van stemmen worden deze aspirant-leden als lid aangenomen. 
 
In het jaar 2013 hebben zich onderstaande personen opgegeven als aspirant-lid. 
Betreft Wim Bastiaans, Danny Boomen, Theo Brands, Peter Brands, Alfons Hauser, Boy Hoger 
Jemy Kovacs, Edwin Meijer, Mark Spijksma, Huub van Susteren, Peter Verhage,   
Willie Vermeulen, Ger Vissers en  Daniel van Voorts tot Voorts 
Deze personen zullen 2 jaar meedraaien als aspirant-lid waarna bekeken zal worden of men als 
aktief lid toe mag treden. 
 

13. Rondvraag 
 

Henny Nijhof:  Jaren geleden is bij de overgang van de Tangkoel van de Gemeente Venlo 
naar Limburgs Landschap belooft dat aan de Tangkoel dezelfde 
verbeteringen uitgevoerd zouden kunnen worden als aan het Zwarte Water 
gedaan zijn.  

 Wordt hier nog iets aan gedaan? 
Antwoord: Het afgelopen jaar zou al met vertegenwoordiger van Limburgs Landschap 

hierover contact opgenomen zijn. Echter door ziekte van de rentmeester van 
Limburgs Landschap moet een nieuwe afspraak gemaakt worden.  

 Hierbij zal ook de voorzitter van Sportvisserij Limburg betrokken worden. 
 Dit punt heeft bij ons grote aandacht. 
 
Joek Huys: Het paaltje bij steiger 2 is erg lastig en de brug is gevaarlijk, te smal. 
 De vissers hebben steeds meer spullen mee te nemen. 
Antwoord: Poortje en paaltjes zijn helaas noodzakelijk om fietsers tegen te houden. 
 Betreffende de brug moet opgemerkt worden dat de mogelijkheden beperkt 

zijn m.n. omdat we in een natuurgebied zitten. Veranderingen hebben het 
risico dat Limburgs Landschap gaat vallen over de aanwezigheid van de brug. 

 Ook is de mogelijkheid in de huidige constructie veel aan te passen beperkt. 
 Als we ooit een nieuwe brug zouden moeten krijgen zal hier zeker rekening 

mee gehouden worden. 
 Toch zal de mogelijkheid zal bekeken worden of de brug van 50 naar 70 cm te 

verbreden is door het monteren van bredere roosters. 
 Dit zal dan ook in het overleg met Limburg Landschap meegenomen worden. 
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They Smetsers: Begrijp dat jullie bezig zijn met onderzoek visstand, m.n. betreffende de 

meerval. 
Antwoord: Hiervoor zijn al contacten gelegd met persoon die dit onderzoek kan doen. 

Afhankelijk van het resultaat zal bekeken worden of een uitgebreider 
onderzoek nodig is en wat de eventuele gevolgen zullen zijn.  

 
Bear van Daal: Geconstateerd dat aan een Voortweg kant minder vis zit als dan aan de 

beekkant. Hier zou meer schuilplaats gemaakt kunnen worden. 
 Met betonmatten zou een mogelijke beschutte plek gecreëerd kunnen worden 

voor de vis om te schuilen. 
Antwoord: Betonmatten hebben ook het nadeel dat werphengel, en vaste hengel met 

elastiek, hier last van hebben. 
 Punt heeft zeker onze aandacht. 
 
Toon Vullings: Wat te doen met de strafport die diverse leden hebben moeten betalen voor 

de uitnodiging van deze jaarvergadering. 
Antwoord: Fout is geconstateerd. Inleveren bij secretaris die dit verder afhandelt. 
 
Hans Sijtsma: Inloop wordt verspert door boom. Moeten wij die zelf verwijderen? 
Antwoord: Navraag bij het Waterschap en Limburgs Landschap gedaan.  
 Wij moeten hier zelf voor zorgen. Zal met onderhoud meegenomen worden. 
 
Hans Sijtsma: Geconstateerd dat de weegschaal kuren heeft. Wat doen we hier mee? 
Antwoord: Gebleken is dat herstel duurder is als een nieuwe, vandaar dat een nieuwe 

weegschaal aangeschaft gaat worden.  
 

 
 

14. Sluiting. 
De voorzitter bedankt iedereen voor de inzet in het afgelopen jaar en wenst allen een gezond en 
goed 2014 toe. 

 
 
 
 
 
 
 
De Secretaris 
Frank Berden 


