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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, 12 december 2014 
 
Notulen van de jaarvergadering 2014 van HSV “Gemeente Venlo”, vrijdag 12 december 2014. 
 
Totaal aantal leden 59:  
Aanwezig: (27) Dhr. Timmermans, Dhr. A. Bos, Dhr. Berden, Dhr. Bongers, Dhr. Lemmen, Dhr. Rayer,  
Dhr. Maas, Dhr. Benders, Dhr. Burhenne, Dhr. van Daal, Dhr. Hendrikx, Dhr. Hermans, Dhr. L. Huys,  
Dhr. T. Kok, Dhr. Kort, Dhr. Loi, Dhr. Nabben, Dhr. Nijhof, Dhr. Sijtsma, Dhr. Smetsers, Dhr. Stiene, Dhr. 
Thissen, Dhr. Vullings, Dhr. J. Bos, Dhr. Tiggelers, Dhr. Urselman en Dhr..Vissers, 
Afgemeld (13): Dhr. Martijn, Dhr. Nieuwenhuis, Mevr Nijssen/Lemmen, Dhr. van Rijn, Dhr. van Rosmalen, 
Dhr. Weber, Dhr. van Leeuwen, Dhr. Ansems, Dhr.  Gommans, Dhr. de Wit, Dhr. Boomen, Dhr. T. Brans en  
Dhr. Meijer. 
Niet aanwezig, zonder afmelding (19): Dhr. Heijnen, Dhr. J. Huys, Dhr. van de Ven, Dhr. van Aarssen,  
Dhr. Hoeijmakers, Dhr. Jacobs, Dhr. Janssen, Dhr. G. Kok, Dhr. van Leuven, Dhr. van Ooy, Dhr. Ramaekers,  
Dhr. Janssen, Dhr. Bastiaans, Dhr. P. Brans, Dhr. Hauser, Dhr. Kovacs, Dhr. Spijksma, Dhr. Susteren en  
Dhr. Vermeulen. 
 

1. Opening. 
De voorzitter Hay Timmermans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de 
jaarlijkse ledenvergadering die gehouden wordt in onze verenigingslocatie "de Waeg". 
Begin van dit jaar kregen we het bericht dat Cris Zoet is overleden.  
Cris is meer als 25 jaar actief lid geweest bij onze HSV. 
Hiervoor wordt een moment van stilte in acht genomen. 

 
2. Notulen jaarvergadering 2013 gehouden op 13-12-2013. 

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 2014 worden uitvoerig toegelicht.  
Voor visaankoop is dit jaar ruim € 890 uitgegeven, waarvan ook dit jaar weer € 500 gesubsidieerd 
is door Sportvisserij Limburg. 
Totaal aan inkomsten, minus de uitgaven, geeft een positief resultaat dat goed 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 het woord. 
Samen met Theo Smetsers 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 verleent decharge voor het gevoerde beleid in 2014. 
 

5. Verkiezing kascommissie. 
Peter Burhenne treedt af als lid van de kascommissie. 
Theo Smetsers en Ger Vissers zijn de 2 leden voor de kascommissie. 
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Gevraagd wordt naar een reserve lid om de kascommissie te versterken. 
Hiervoor stelt de heer Bear van Daal zich beschikbaar. 
 
De kascommissie 2015 bestaat uit Theo Smetsers en Ger Vissers. Reserve is Bear van Daal. 
 

6. Contributievaststelling 2015 
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. Dit jaar is de laatste verhoging. 
Wat betreft onze verenigingscontributie stelt het Bestuur voor deze ook voor het jaar 2015 gelijk te 
houden als in 2014. 

(Inschrijfgeld € 5,00 alleen te voldoen bij verstrekking van eerste vergunning) 
 
De vergadering neemt de contributievaststelling voor 2015 unaniem aan. 
 

7. Wijziging betaling visdocumenten 2015 
Door de jaarlijkse problemen met de verwerking van de binnenkomende contanten betreffende de 
betalingen van de visdocumenten heeft het bestuur besloten de betalingen van de vergunningen 
vanaf dit jaar via bankoverschrijving te laten doen. 
De werkwijze is uitgebreid toegelicht op de uitnodiging. 
 
Met de overschrijving van Jan Nabben blijkt iets niet goed zijn gegaan. 
Dit zal onderzocht worden.  
 
Verder merkt Jan Nabben op dat hij ook lid is bij Broekhuizen waar men met automatische 
overschrijving werkt. De vergunningen worden dan toegestuurd. Dit alles gaat veel eenvoudiger. 
Is deze mogelijkheid ook bekeken? 
Hay Timmermans merkt hierover op dat deze mogelijkheid ook door Sportvisserij Nederland 
geboden wordt en voor de toekomst ook zeker bekeken zal worden. 
 

8. Begroting 2015 
Arno Bos licht de gepresenteerde begroting toe. 
Door de vermindering van de inkomsten van de vergunningen is de begroting hierop aangepast. 
Wij verwachten dit jaar niet alle vergunningen te kunnen verkopen. 
Op de begroting is oa. een bedrag van € 600 opgevoerd voor Visserijkundig onderzoek. 
Aankoop van vis staat op PM omdat we de resultaten van het visserijkundig onderzoek afwachten. 
Voor de viering van het 50-jarig Jubileum in 2015 is een bedrag van € 3500 opgevoerd.  
Dit komt uit de resultaten van 2014 en de spaarrekening. 
De totale begroting voor 2015 heeft een negatief resultaat, mn. door de jubileumviering. 
De begroting voor 2015 wordt bij deze unaniem door de vergadering aangenomen. 
 

9. Jaarverslag 2014 
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. 
 

10.  Pauze 
 
  
 

Contributie 2014 lidmaatschap VISpas 

Lidmaatschap 

 + VISpas 

Totaal 

Extra 

VISpas 

Lidmaatschap  

+ extra VISpas  

Totaal 

Active leden €  17,50  

 

€  23,50 

€   41,00 

€   3,50 

€   21,00 

Niet-actieve leden €  25,50 €   49,00 €   29,00 

Partner en jeugd  

tussen 14-17 j 
€    9,50  €   33,00 

€   13,00 

Jeugd t//m 13 jaar €    9,50 €  6,25 €   15,75 
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11.  Wedstrijden 2014. 
Jan Maas, voorzitter wedstrijdcommissie, licht de wedstrijden van afgelopen seizoen kort toe. 

• Afgelopen jaar zijn alle wedstrijden goed verlopen. 
• Opmerkingen ontvangen over een uur voor de wedstrijd aanwezig te moeten zijn.  

Zal aangepast worden naar 45 min. 
• Wedstijdkalender 2015  
• Gezien het visserijkundig onderzoek zijn de wedstrijden later in het seizoen gepland, dit 

ook in combinatie met betere vangstresultaten. 
• Alle kampioenswedstrijden zijn in de maand juni. 
• Eind juni dameswedstrijd, waarbij er van uitgegaan wordt die weer op de Tangkoel te 

doen. De resultaten in Tienray waren ook niet overweldigend dit jaar. 
• Jeugdwedstrijden staat nog een keer op de agenda. Mocht ook dit jaar de animo weer te 

laag zijn zal overwogen worden deze van de agenda te schrappen. 
Baer van Daal merkt op om te kijken naar een wedstrijd met de werphengel.  
Zal bekeken worden. 

 
12.   Bestuursverkiezing 

Volgens het rooster van aftreden is Wim Lemmen dit jaar aftredend. 
Wim heeft te kennen gegeven zich voor de volgende bestuursperiode weer beschikbaar te stellen. 
Wim wordt met een unanieme meerderheid herkozen. 
 
Thei Bongers (bestuurslid) en Frank Berden (secretaris) hebben te kennen gegeven hun functie 
binnen het bestuur neer te leggen. 
Thei treedt per direct uit het bestuur en Frank heeft te kennen gegeven nog tot de jubileumviering 
aan te blijven. 
Thei wordt door de voorzitter uitgebreid bedankt voor zijn actieve inzet in het bestuur en voor de 
vereniging gedurende de laatste 7 jaren. Als dank ontvangt hij een presentje namens de 
vereniging. 
 
Het bestuur bestaat dus nu uit 5 personen. 
Het Bestuur doet wederom een dringende oproep aan de leden om te overwegen zich kandidaat 
te stellen voor een bestuursfunctie. Er zullen zeker 2 nieuwe aanvullingen bij moeten komen. 
Uit het jaarverslag kan men lezen wat er zoal binnen het bestuur speelt. 
Iedereen kan ook vrijblijvend een bestuursvergadering bezoeken om ook zodoende een indruk te 
krijgen. 

 
13.  Nieuwe leden en aspirant leden. 

Na beoordeling stelt het Bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voor om van de volgende 
aspirant-leden de heren Jos Bos,  Pierre Jansen en Henk van Leeuwen als actief lid tot de 
vereniging toe te laten.  
Deze aspirant leden hebben zich de afgelopen 2 jaar verdienstelijk gemaakt binnen de vereniging. 
Het bestuur stelt voor deze aspirant leden als actief lid in de vereniging op te nemen. 
Met meerderheid van stemmen worden deze aspirant-leden als lid aangenomen. 
 
Met ingang van het jaar 2015 hebben zich onderstaande personen opgegeven als aspirant-lid. 
Betreft  Dhr. Urselman, Dhr. Ansems, Dhr. Gommans, Dhr. de Wit, Dhr. Hoeijmakers, Dhr. Jacobs, 
Dhr. Janssen, Dhr. G. Kok, Dhr. van Leuven, Dhr. van Ooy, Dhr. Ramaekers en Dhr. Tiggelers. 
Deze personen zullen 2 jaar meedraaien als aspirant-lid waarna bekeken zal worden of men als 
actief lid toe mag treden. 
 

14. Mededeling. 
Hay Timmermans: Tot heden was het mogelijk snoek af te vangen, maar Sportvisserij Limburg 
heeft nu geadviseerd om geen snoek meer af te vangen in afwachting van het visserijkundig 
onderzoek. 
Dit zal in het begin van het jaar plaatsvinden als de minimale watertemperatuur 6 graden is. 
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15. Rondvraag 

 
Thei Smetsers: Wordt er aan visaankoop gedacht? 
Antwoord: In afwachting van het advies na visserijkundig onderzoek zal hier naar 

gekeken wordt. We hopen dit dan zo spoedig mogelijk te doen. 
Naar diverse alternatieven wordt al gekeken, zoals het uitzetten van zeelt. 
Hierbij wordt ook gekeken naar de modderlaag waar iets aan gedaan zou 
moeten worden. 
Wil Hermans merkt op dat hij een adres in Duitsland weet waar goede voorn 
verkrijgbaar is. Hier koopt ook Sportvisserij Limburg. Zal het adres aan de 
voorzitter doorgeven.  
Nogmaals merkt de voorzitter op dat we op dit moment ook niet weten wat te 
doen. 

 
 
Dhr Tiggelers:  Wordt de datum van het visserijkundig onderzoek tijdig bekent gemaakt zodat 

geïnteresseerden hier rekening mee kunnen houden? 
Antwoord: Liever zouden we dit niet aan de grote klok hangen om geen grote toeloop te 

krijgen. Als er mensen zijn die echt geïnteresseerd zijn zullen die 
geattendeerd worden. Het is niet de bedoeling dat bijvoorbeeld basisscholen 
etc. uitgenodigd worden. O.a betreffende de veiligheid heeft dit ook niet onze 
voorkeur. Dit wordt ook verder door Sportvisserij Nederland geregeld, maar 
daar hebben wij verder ook geen invloed op. 

 
  

 
16. Sluiting. 

De voorzitter bedankt iedereen voor de inzet in het afgelopen jaar en wenst allen een gezond en 
goed 2015 toe. 

 
 
 
 
 
 
 
De Secretaris 
Frank Berden 


