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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. 
K.v.K. nr. 40164032 
Secretariaat:  A. Rayer-Rutten, Mulgouwsingel 102, 5932 TT Tegelen 

Mobiel 0612679887 
E-Mail: hsv.gemeente.venlo@gmail.com 
Internet: www.hsvgemeentevenlo.nl 

    
 
Blerick, 11 december 2015 
 
Notulen van de jaarvergadering 2015 van HSV “Gemeente Venlo”, vrijdag 11 december 2015. 
 
Totaal aantal leden 55:  
Aanwezig: (29) H. Timmermans, A. Bos, J. Maas, H. Sijtsma, A. Rayer, W. Lemmen, F. Berden, T. Bongers, 
 J. Bos, P. Burhenne, B. van Daal, H. Hendrikx, W. Hermans, L. Huys, J. Huijs, P. Janssen,  
A. Kok, G. Loi, J. Nabben, H. Nijhof, B. van Rijn, T. Smetsers, M. Stiene, A. Vullings, T. Weber, D. van de 
Boomen, A. Hauser, G. Vissers, C. Tiggelers. 
Afgemeld (11): B. Kort, T. Heijnen, R. Benders, R. Martijn, P. Nieuwenhuis, S. Nijssen/Lemmen, H. van 
Leeuwen, D. Gommans, P. Brans en H. van Susteren, H. Urselman. 
Niet aanwezig, zonder afmelding (15): B. van Rosmalen, J. Thissen, P. van de Ven, W. Bastiaans, T. Brans, 
J. Kovacs, E. Meyer, M. Spijksma, J. Ansems, F. Hoeijmakers, M. Janssen, G. Kok, M. van Leuven, J. van 
Ooy, M. de Wit. 
 

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 Feestzaal "de Waeg". 
Voor de oud-leden de heer H. Wilbrink en de heer Th. van Lier, die beide in 2015 zijn overleden, 
wordt een moment van stilte in acht genomen. 

 
2. Notulen jaarvergadering 2014 gehouden op 13-12-2014. 

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

3. Financieel jaarverslag door de penningmeester 
Het financiële overzicht wordt tijdens de vergadering op papier beschikbaar gesteld. 
De penningmeester Arno Bos doet uitvoerig verslag van de financiële zaken binnen onze 
vereniging. De resultaten over 2015 worden uitvoerig toegelicht.  
De inkomsten minus de uitgaven, geeft dit jaar een negatief resultaat dat veroorzaakt wordt door 
de viering van het 50-jarig jubileum van de vereniging. Representatiekosten zijn de uitgaven voor 
attenties bij overlijden, jubilea etc. 
De vergadering is akkoord met de gepresenteerde cijfers en dankt de penningmeester voor zijn 
inzet. 
 

4. Verslag kascommissie 
De controle van de administratie heeft enkele weken geleden plaats gevonden. Namens de 
kascommissie doet Theo Smetsers het woord: 
Onder toezicht van de penningmeester is alles uitgebreid nagekeken. 
Alles was weer tiptop in orde, zag er weer goed uit en er zijn geen onregelmatigheden 
geconstateerd; we moeten zuinig zijn op zo’n penningmeester! 
De vergadering verleent de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid in 2015. 
 

5. Verkiezing kascommissie. 
Theo Smetsers treedt af als lid van de kascommissie en wordt bedankt voor deze taak. Ger 
Vissers en Baer van Daal blijven nog aan als lid voor de kascommissie. Gevraagd wordt naar een 
reserve lid om de kascommissie te versterken. Hiervoor stelt de heer Jos Bos zich beschikbaar. 
De kascommissie 2016 bestaat dus uit Ger Vissers en Bear van Daal. Reserve is Jos Bos. 
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6. Contributievaststelling 2017 
Wat betreft onze verenigingscontributie stelt het bestuur voor deze ook voor het jaar 2017 te 
handhaven. De vergadering neemt de contributievaststelling voor 2017 unaniem aan. 
Voorstel, de contributie met enkele euro’s te verhogen en dan de uitnodigingsbrieven voor de 
vergadering en betalingen voor vergunninghouders per post te versturen. Na een korte discussie 
wordt besloten, evenals in 2015 de brieven rond te laten brengen door diversen leden; 
verspreiding door secretariaat. Op een intekenlijst kunnen leden aangeven, als zij brieven willen 
verspreiden. Dus verhoging van de contributie 2017 zal niet plaatsvinden.  

 
7. Begroting 2016 

Arno Bos licht de zo goed als sluitende begroting toe. 
Deze wordt unaniem door de vergadering aangenomen. Aankoop van vis wordt niet altijd 
gesubsidieerd. Voor onderhoud en herstructurering kan pas subsidie worden aangevraagd bij 
Limburgs Landschap en Waterschap, als het gebied daadwerkelijk onder handen genomen wordt, 
in het kader van het aanwezige “visserijkundig rapport”. 
 

8. Jaarverslag 2015 
Het jaarverslag wordt tijdens de vergadering voorgelezen door de interim-secretaris Annemie 
Rayer. Het verslag wordt door de leden goedgekeurd, met dank aan de schrijver. 
Het verslag zal op de site geplaatst worden. 
 

9.  Pauze 
Het visserijkundig rapport ligt ter inzage. Vragen worden beantwoord door bestuursleden. 

  
Na de pauze richt de voorzitter een dankwoordje tot de in juni afgetreden secretaris Frank Berden. 
Hij toonde altijd een grote inzet bij allerlei bestuursactiviteiten. Vanwege andere werkzaamheden, 
heeft hij de bestuursfunctie moeten opzeggen. Frank blijft wel als webmaster de website van HSV 
Gemeente Venlo beheren, waarmee de vereniging zich erg gelukkig mag prijzen. 
Tot grote verrassing van de heer Arno Bos, die buiten zijn eigen verwachting 25 jaar lid is, kan de 
voorzitter hem een oorkonde en speldje overhandigen van de Sportvisserij Limburg. Dit, vanwege 
al vele jarenlang, accurate boekhouding van de vereniging en zijn diverse andere 
bestuursactiviteiten. 
Beide personen ontvangen ook nog een bloemetje en een cadeaubon van de vereniging. 
 

10. Wedstrijden 2015 

 Over het verloop van de wedstrijden is men over het algemeen tevreden. Jan Maas licht de 
wedstrijden toe. Helaas is er een terugloop van het aantal deelnemers bij de reguliere 
wedstrijden. 12 tot 13 deelnemers is erg weinig. 

 Het voorstel, de hengellengte naar maximaal 6 meter toe te staan, wordt met meerderheid van 
stemmen aangenomen. Bij snoeiwerkzaamheden moet nu wel nog meer rekening gehouden 
worden met laaghangende takken. Het reglement zal worden aangepast. 

 De wedstrijdkalender 2016 wordt aangenomen zoals gepresenteerd. Op de website kunt u 
deze jaarkalender altijd terugvinden. 

 Schuiltenten moeten niet op het looppad worden gezet. De spullen moeten zo dicht mogelijk bij 
de vissteiger worden geplaatst, zodat andere mensen hiervan geen last hebben 

 
11.   Bestuursverkiezing 

Arno Bos neemt het woord: volgens het rooster zijn Jan Maas en Hay Timmermans dit jaar 
aftredend. Beide hebben te kennen gegeven zich voor de volgende bestuursperiode weer 
beschikbaar te stellen. Zij worden beide herkozen. 
2 nieuwe bestuursleden worden als kandidaat voorgedragen, t.w. Hans Sijtsma, die de plaats 
inneemt van de vorig jaar afgetreden Thei Bongers, en Annemie Rayer, die Frank Berden als 
secretaris zal vervangen. Ook zij worden beide benoemd. 
Het bestuur bestaat dus nu uit 7 personen. 

 
12.  Nieuwe leden en aspirant leden. 

Na beoordeling stelt het Bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voor om van de aspirant-
leden Danny van de Boomen, Alfons Hauser, Mark Spijksma en Ger Vissers 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. 
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Met ingang van het jaar 2016 hebben zich onderstaande personen opgegeven als aspirant-lid: Pim 
Aerts, John Crijnen, Gertjan Huijs, Willem Huijs, John Ingenpasz, Wiebe Kort, Patrick Terstroote, 
Carlo Thijssen en Jos Verheijen. 
Deze personen zullen 2 jaar meedraaien als aspirant-lid waarna bekeken zal worden of men als 
actief lid toe mag treden. 
Een niet-actief lid (vergunninghouder) kan zichzelf aanmelden als aspirant-lid en zal dan 
beoordeeld worden, of hij/zij als lid kan toetreden. Uiteraard heeft de vereniging graag zoveel 
mogelijk (aspirant)-leden. 
 

13. Mededeling. 
Op 25 februari heeft het visserijkundig onderzoek plaatsgevonden. In juni kwam er een 
conceptrapport, waarna het bestuur een vergadering heeft belegd. Na diverse aanpassing is het 
definitieve rapport in augustus gepresenteerd. Jan Maas belicht de belangrijkste punten hieruit: 
Eigenaar van de Tangkoel is Limburgs Landschap. Na een vergadering in december is duidelijk, 
dat het Limburgs Landschap wel facilitair kan helpen met de problemen, maar niet financieel. Er 
zullen bodemmonsters worden genomen van de bagger laag om te zien, in welke mate deze 
vervuild is. Een vervolg zal dan bekeken worden. Het beste is, de bagger laag uit te zuigen. 
Bekrijten heeft te veel negatieve gevolgen. Bij zeer grote vervuiling zal de vereniging niet 
kapitaalkrachtig genoeg zijn. 
Half januari zal er nog een gesprek plaatsvinden met Waterschap en Gemeente Venlo. Het 
Waterschap werkt nou samen met Rijkswaterstaat, die o.a. het meanderen van de beek onder hun 
hoede hebben. Eventueel kunnen we dan meeliften in de werkzaamheden. Ook de mogelijkheid 
van een Europese subsidie zal onder de loep genomen worden, omdat er een verbinding met 
stromend water is. Het is geen optie, een andere visvijver te maken op een andere plaats. 
Alhoewel de brug in het rapport als onveilig wordt betiteld, willen alle instanties deze wel graag 
handhaven in dit hele project. Liefst met verbeteringen. Niet alleen voor de sportvissers, maar ook 
voor de wandelaars. 
Een ander groot probleem is de meerval. Als er toestemming is van de Federatie Limburg om deze 
af te vissen en elders uit te zetten, zal dit gebeuren. Ook het Limburgs Landschap ziet hiervan de 
noodzaak in. 
Al met al een rapport waar met aandacht en zorg aan gewerkt moet worden. 
 

 
14. Rondvraag. 

Alfons Hauser: Vraag m.b.t. karper-wedstrijd 
Antwoord: Dit zal met Danny v.d. Boomen worden besproken, omdat hij de organisatie 

hiervan in handen heeft. 
Twan Kok:  Is een radiografische voerboot toegestaan op de Tangkoel? 
Antwoord: Er staat nergens geschreven, dat dit niet is toegestaan. 
 Is er nog contact geweest met Hekker, betr. andere visvijver? 
Antwoord: Misschien als alternatief. De plaats is echter nog lang niet veilig genoeg; 

bovendien moeten dan nog veel juridische zaken worden geregeld. 
Thei Smetsers: Wat is de reden om geen nieuwe vis uit te zetten? Waar is de vis die werd 

uitgezet? 
Antwoord: Eerst moet het meerval-en het baggerprobleem worden opgelost. Inmiddels 

zijn er al meer roofvissen afgevangen, zodat er ook al meer grotere vis 
gevangen wordt. Bomen en groen moeten bescherming bieden aan de 
vissen. Als er subsidie komt kan er worden uitgezet. We moeten secuur 
omgaan met een verantwoorde uitzetting. 

Thei Bongers: Is er nog iets gedaan met het adres voor visaankoop in Duitsland? 
Antwoord: De Federatie heeft diverse adressen gegeven, waar “eerlijke” vis gekocht kan 

worden; het bestuur is hiermee bezig! 
Frank Berden: Misschien zijn er mensen die voor de buitenwereld een verhaaltje kunnen 

schrijven voor de website! Eventueel met een leuke foto erbij. 
 

 
15. Sluiting. 

De voorzitter bedankt iedereen voor de bijdrage tijdens deze vergadering en in het afgelopen jaar. 
Hij wenst allen een gezond en goed 2016 toe. 

 
 
 

De Secretaris 
Annemie Rayer 


