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Venlo, 11 december 2015. 

Jaarverslag 2015- jubileumjaar! 
 
 
Afgelopen jaar heeft het bestuur, onder voorzitterschap van Hay Timmermans enige wijziging ondergaan. 
De secretariaatstaken van Frank Berden zijn vanaf 1 juni ingevuld door Annemie Rayer-Rutten. Hans 
Sijtsma heeft als kandidaat-bestuurslid de taken van Thei Bongers overgenomen. Het bestuur heeft dit jaar 8 
keer vergaderd; 6 keer de reguliere bestuursvergadering en 2 ingelaste vergaderingen. In de eerste 
vergadering kwam de introducé vergunning aan de orde,. In de tweede vergadering is het rapport 
betreffende het visserijkundig onderzoek in de Tangkoel dat plaatsvond op 25 februari dit jaar besproken. 
Hierover later meer. 
 
De vergunning-verkoop kwam dit jaar moeilijk op gang, maar op 13 juni waren alle beschikbare 
vergunningen uitgegeven. Samen met de 35 actieve leden, 5 partners, 20 aspirant leden, 19 jeugdleden en  
95 vergunninghouders, bestaat onze vereniging nu uit 174 leden. 
Er zijn inmiddels weer diverse aanvragen ingediend voor een vergunning; deze personen staan nu op de 
wachtlijst voor 2016. 
 
De betaling van de visdocumenten via bankoverschrijving is goed bevallen. Hierdoor is er bij de 
ledenadministratie veel financieel werk uit handen genomen. 
 
Afgelopen jaar zijn er weer 10 nieuwe aspirant-leden ingeschreven. Deze heten wij dan ook van harte 
welkom binnen de vereniging; zij vormen de basis voor de toekomst van onze vereniging. Het blijft onze 
aandacht vragen om te zorgen dat mensen geïnteresseerd worden, als actief lid aan onze vereniging deel te 
nemen aan de wedstrijden en in het onderhoud. 
Een ander nieuw initiatief met de insteek, nieuwe leden te werven voor onze vereniging, is het starten van de 
mogelijkheid, een introducéevergunning aan te vragen. De introducée-vergunning is online op onze website 
aan te vragen. Synchroon aan deze introducée vergunning loopt de “meevis-vergunning” van Visserij 
Nederland. Deze mag echter niet gebruikt worden in de Tangkoel, omdat deze vijver niet is aangesloten in 
de landelijke lijst van Nederlandse viswateren. 
 
Met instanties, zoals Gemeente Venlo, Groenvoorziening Gemeente Venlo, Provincie Limburg, Limburgs 
Landschap, Waterschap Peel en Maasvallei en Sportvisserij Limburg is diverse keren overleg geweest  
Met Sportvisserij Nederland heeft het bestuur regelmatig contact gehad, wat heeft geresulteerd in het 
visserijkundig onderzoek, dat heeft plaatsgevonden op 25 februari 2015. Het definitieve rapport hieromtrent 
kwam binnen in juli 2015. Dit rapport ligt vanavond tijdens de vergadering ter inzage; bij vragen zal het 
bestuur hier indien mogelijk op antwoorden. 
 
In 2015 is 225 kg kruiskarper aangekocht, à ongeveer 800 gram. Dit zijn ongeveer  300 stuks.  
 
Wat betreft het langdurig onderhoud kan gemeld worden dat dit jaar maar enkele planken bij de steigers 
vervangen moesten worden. Dit is het resultaat van de grote renovatie aan de steigers van de laatste jaren. 
Voor het regulaire onderhoud in het voorjaar hebben zich gelukkig weer ruim voldoende mensen aangemeld. 
Op de drie zaterdagen hebben 12 tot 14 mensen gewerkt van 09.00 uur tot 12.00 uur. Hierbij zijn in totaal 
ongeveer 114 manuren gestoken in het onderhoud. 
De visplaatsen en paden zijn weer aangevuld met zand en houtkrullen. Vanuit de onderhoudscommissie 
wordt er ook altijd goed voor de inwendige mens gezorgd door koffie met iets lekkers te regelen. Met deze 3 
zaterdagen was het groot onderhoud klaar en lag de Tangkoel er weer perfect bij. 
Buiten deze zaterdagen werd er ook nog veel ander regulier onderhoud verricht.  
Denk hierbij aan minimaal 1x per week gras maaien, snoeien, hout- en snoeiafval verwijderen,  waterplanten 
verwijderen, de waterstand controleren door de waterinloop en uitloop indien nodig bij te stellen. Hierbij mag 
niet onvermeld blijven, dat dit jaar tijdens de zomermaanden, minimaal 3 x per week, opvallend veel 
eendenkroos van het wateroppervlak verwijderd moest worden. Gelukkig  kon de onderhoudsploeg sinds het 
voorjaar gebruik maken van een gemotoriseerde boot, wat al direct een waardevolle aanschaf bleek. 
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Dit najaar kwam er een onverwacht probleem bij. De bever, die ook al in de zomermaanden schade 
aanrichtte, heeft het idee gekregen om in de wateruitloop een dam te bouwen. Hierdoor raakt de uitloop elke 
dag verstopt, waardoor de waterstand in de Tangkoel te hoog wordt. Gevolg hiervan is, dat het water op 
diversen plaatsen in het schouw pad (pad tussen het Molenbeekje en De Tangkoel) omhoog stuwt en daar 
grote gaten ontstaan zodat het pad daar erg zwak is. Waterschap en Limburgs Landschap werden direct op 
de hoogte gesteld. Eind 2015 wordt er al door iedereen aan dit probleem gewerkt. 
Dank aan allen die meegewerkt hebben aan het schoon houden van het mooie gebied “de Tangkoel”. 
 
Betreffende de website heeft de webmaster geregeld de diverse rubrieken vernieuwd en aangepast. Vooral 
de opgaveformulieren voor wedstrijden en feestavonden moeten regelmatig worden bijgewerkt. De 
contactformulieren gaan rechtstreeks naar voorzitter en het secretariaat. De opgaveformulieren naar de 
wedstrijdcommissie, terwijl de opgegeven persoon  direct een emailbericht ontvangt met de mededeling: 
bedankt voor uw opgave! Dank aan de webmaster Frank voor zijn belangeloze inzet. 
 
Op 6 juni werd de feestdag gevierd van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Een jubileumcommissie, 
bestaande uit Jan Nabben, Jan Maas, Hans Sijtsma, Twan Kok en Annemie Rayer hebben gezorgd voor: 
een mooie uitnodiging, een gezellige viswedstrijd voor leden- en aspirant-leden en een perfect 
georganiseerde feestavond. Toch valt het nog altijd tegen, hoe weinig leden geïnteresseerd zijn in een 
gezellige viswedstrijd en/of feestavond samen met collega-vissers en hun partners. Er waren 22 vissers op 
de zaterdagmorgen aanwezig, en 52 gasten tijdens de avond. Tijdens de avond werd een dvd getoond met 
films en foto’s van de voorbije jaren. Jubilaris Sjaak Thissen werd in het zonnetje gezet vanwege zijn 50-jarig 
jubileum. De winnaar van de “jubileum” viswedstrijd van die morgen was de heer Michel Stiene. Hij ontving 
een beeldje van een visser. Voor de aanwezige leden was er een mooie handdoek met logo van de 
vereniging. Na het feest hebben de drie mensen: Hans Sijtsma, Twan Kok en Arno Rayer, de dvd compleet 
gemaakt met de foto’s van die dag. Deze dvd werd bij alle leden en aspirant-leden thuis bezorgd, als 
aandenken aan het 50-jarig jubileum. 
 
De wedstrijdcommissie heeft dit jaar een verandering in het wedstrijdschema toe moeten passen. De 
jeugdwedstrijd is helaas niet door kunnen gaan, doordat er te weinig aanmeldingen waren. Danny v.d. 
Boomen heeft een wedstrijd karper vissen georganiseerd in september. Hij heeft zich veel moeite getroost, 
alles in goede en reglementaire banen te leiden. De 10 deelnemers waren zeer tevreden en een vervolg op 
deze wedstrijd zal ook in 2016 onder auspiciën van Danny plaatsvinden. 
Aan de Dameswedstrijd op 28 juni namen 11 dames deel. Zij hadden veel plezier, ondanks het feit dat er 
niet zoveel vis werd gevangen als vorig jaar in Tienray. Mede dankzij het lekkere zonnetje, de vlaai en koffie 
in de pauze, was het een gezellige middag.  
Evenals voorgaande jaren werden er diverse viswedstrijden voor leden en aspirant-leden georganiseerd: 5 
onderlinge wedstrijden, 3 knakenwedstrijden, de koppelwedstrijd, de lentewedstrijd, de snertwedstrijd en de 
Waegbokaal. Jammer, dat er nooit meer dan 19 mensen deel namen aan deze wedstrijden.  
Uitgebreide samenvattingen en uitslagen zijn op de feestavond gepresenteerd en worden op de website 
gepubliceerd. 
 
De jaarlijkse feestavond op vrijdag 16 oktober was heel gezellig. Er waren 39 personen aanwezig. Bij wijze 
van uitzondering, vanwege het jubileumjaar, werd er voor de partners geen eigen bijdrage gevraagd. De 
uitslagen van de wedstrijden werden bekend gemaakt en de betreffende prijzen aan de winnaars uitgereikt. 
In tegenstelling tot andere jaren, waren er alleen de wisselbekers, en geen andere bekers. Hiervoor in de 
plaats heeft het bestuur gekozen voor waardebonnen. Deze waren veelal gesponsord door diverse bedrijven 
en winkels. Ook de prijzen voor de tombola  waren grotendeels gesponsord, eveneens door bedrijven, maar 
ook door eigen leden. Wij willen dan ook onze sponsoren, Eurotacle Venlo, Welkoop Boerenbond Blerick, 
Feestzaal “de Waeg”, Firma Déblé Venlo, Hengelsport Fish Inn, Jumbo Supermarkt Blerick, Tankstation De 
Witte, Sporthuis Sijbers, Catch-up hengelsport Sevenum, Visdealshop.nl bedanken voor de diverse 
artikelen, waardebonnen en kortingen die we hebben mogen ontvangen. .Allen bedankt!  
De quiz was dit jaar uitgeschreven door Jan Nabben.  
Feestzaal de Waeg doet zijn naam eer aan, want het is daar een feest wat betreft bediening en buffet. 
Voortreffelijk verzorgd! Ook het bloemetje voor de dames na afloop ontbrak niet. 
 
In dit eerste jaar als secretaris dank ik allen voor het gestelde vertrouwen in mij. 
Namens het bestuur wordt iedereen bedankt voor de getoonde inzet en wij wensen een ieder een gezond 
2016 met vele succesvolle vangsten. 
 
met vriendelijke groet,  
Secretaris 
 
 
Annemie Rayer-Rutten 
 


