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Notulen jaarvergadering op vrijdag 9 december 2016 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter heet alle aanwezige leden welkom. Hij vraagt een moment van stilte voor de op 28 juni overleden 
penningmeester Arno Bos. 
De presentielijst gaat rond en kan worden getekend door de aanwezigen. Van de 51 uitgenodigde leden zijn er 
Aanwezig 31 personen: Theo Bongers, Danny v.d. Boomen, Jos Bos, Peter Burhenne, Baer van Daal, Theo 
Heijnen, Huub Hendrikx, Joek Huijs, Louis Huys, Pierre Janssen, Twan Kok, Bert Kok, Henk van Leeuwen, Wim 
Lemmen, Giovanni Loi, Jan Maas, Jan Nabben, Susanne Nijssen-Lemmen, Arno Rayer, Bert van Rijn, Hans 
Sijtsma, Theo Smetsers, Michael Stiene, Casper Tiggelers, Hay Timmermans, Herman Urselman, Ger Vissers, 
Anton Vullings, Pim Aerts, Carlo Thijssen en Jos Verheijen.  
7 afmeldingen: Roy Benders, Dion Gommans, Alfons Hauser, Peter Nieuwenhuis, John Crijnen, Gertjan Huijs en 
John Ingenpasz. 
On-afgemeld afwezig zijn 13 personen: Jelle Ansems, Wil Hermans, Frans Hoeijmakers, Ronald Martijn, Henny 
Nijhof, Ben van Rosmalen, Mark Spijksma, Jac Thissen, Ton Weber, Maurice de Wit, Willem Huijs, Wiebe Kort en 
Patrick Terstroote. 
 
 

2. Verspreiding uitnodigingen 
Met ingang van 2017 zal de uitnodiging met alle bijlagen digitaal verstuurd worden. Dit spaart veel kopieerwerk en 
bezorgkosten/ werkzaamheden m.b.t. verspreiding. Het verslag van de vergadering zou men wel graag op papier 
ontvangen, maar het bestuur heeft besloten, ook dit digitaal te verzenden. Iedereen kan dit dan zelf uitprinten, cq 
opslaan op computer. 
 
 

3. Notulen van de jaarvergadering 2015 d.d. 11-12-2015 
Deze notulen zijn als bijlage bijgevoegd: 
M.b.t. punt 13: welke stappen zijn er nog ondernomen na het visserijkundig onderzoek? 
Antw.: het rapport is definitief. Aan een oplossing wordt nog steeds gewerkt. Krijten mag niet volgens Limburgs 
Landschap, dus dat kan niet doorgaan. Zij willen echter wel bodemmonsters nemen, en dit in een laboratorium 
laten onderzoeken. We moeten dus nog afwachten. 
Verder zijn er geen opmerkingen betreffende deze notulen. Daarmee worden ze als akkoord bevonden! 
 
 

4. Bestuursverkiezing 
Dit jaar is de heer Arno Rayer, volgens rooster, aftredend als bestuurslid; hij wordt herkozen.  
Door het overlijden van de heer Arno Bos, is de taak van penningmeester vacant geworden. Het bestuur is 
verheugd, dat zijn broer, Jos Bos zich beschikbaar stelt als vervangend penningmeester. Het laatste half jaar heeft 
Jos zich al ingeleefd in zijn taak. Jos wordt met algemene stemmen gekozen tot penningmeester. 
 
 

5. Jaarverslag 2016 
Het jaarverslag wordt tijdens de vergadering gepresenteerd en zal op de website ter beschikking gesteld worden. 
De secretaris wordt bedankt voor dit verslag. 
 
 

6. Financieel jaarverslag 
Een duidelijk overzicht van opbrengsten en uitgaven wordt aan de leden verstrekt. De penningmeester licht toe: 
dit jaar wordt de ingeslagen weg van Arno nog gevolgd. Volgend jaar zien we verder. 2016 laat een gunstig resultaat 
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met een batig saldo zien. Er zijn geen vragen omtrent het financieel verslag. Toelichting: “PM” wordt aangegeven, 
als een bedrag (nog) niet duidelijk is. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het nauwkeurige verslag.  
 

7. Verslag kascommissie. 
De kascommissie, bestaande uit de heren Ger Vissers en Baer van Daal hebben tijdens de controle geen 
onrechtmatigheden ontdekt en vragen het bestuur en de leden, de penningmeester decharge te verlenen. Dit 
gebeurt dan ook.  
 
 

8. Begroting 2017 
Ook de begroting wordt tijdens de vergadering ter inzage verstrekt en toegelicht: de tendens laat zien, dat er minder 
vergunningen/ vispassen worden verkocht. 
Vraag: wat gebeurt er met het begrootte bedrag voor visaankoop? 
Antw.: Kweekvoorns zijn aangevraagd, maar deze zijn niet meer te krijgen. Toch is het bestuur van plan, andere 
vis op de vijver te zetten, alhoewel er geen subsidie meer op is. Gedacht wordt aan graskarpers, windes en zeelt. 

 
 

9. Verkiezing kascommissie. 
De heer Ger Vissers is aftredend als lid van de kascommissie.  
Voor hem in de plaats komt Jan Nabben, samen met de nog zittende Baer van Daal.  Danny van de Boomen 
wordt reserve-lid kascommissie. 
 
 

10. Pauze 
 
 
10a. Jubilarissen 

De voorzitter roept drie personen naar voren, die allen 25 jaar lid zijn: Jan Nabben, vele jaren in diverse functies 
zoals technische zaken, groenvoorziening, wedstrijden en in het bestuur als secretaris. Van de Federatie Limburg 
ontvangt Jan nu een oorkonde en een bronzen speldje. 
Wim Lemmen heeft zich dienstbaar gemaakt voor de vereniging in de functie van onderhoud, wedstrijden, 
technische zaken, en als bestuurslid regelt hij de coördinatie feestavonden. Ook voor hem is er een oorkonde en 
een speldje van de Federatie Limburg. 
Peter Burhenne is eveneens 25 jaar trouw lid. Van de vereniging ontvangen allen als dank een cadeaubon en voor 
de echtgenotes Door, Mia en Petra is er een mooi boeket bloemen. 
 
 

11. Contributievaststelling 2018.  
Het bestuur ziet geen reden tot verhoging van de contributie voor 2018. Allen de jeugdvergunningen moeten 
verhoogd worden met € 1,25 naar € 7,50; De federatie wil wel subsidie geven, maar verwacht dan, dat de vijver 
beschikbaar gesteld wordt voor alle jeugd. Dit willen de verenigingen niet! 
 
 

12. Wedstrijden 
Jan Maas evalueert de afgelopen wedstrijden van het seizoen 2016. Hij vraagt de leden om opmerkingen of 
suggesties voor de wedstrijden voor het komende jaar: 
* Tijdens de knakenwedstrijden zijn de visstekken erg dicht bij elkaar. Liever meer verspreid! 
* de wedstrijdcommissie moet controles uitvoeren op het naleven van het wedstrijdreglement. De hengellengte is 
opgeschroefd, maar iedereen moet er zich ook aan houden. (6 meter) De wedstrijdcommissie wil niet optreden als 
politieagent. Onbeperkt visvoer in het water gooien is niet toegestaan. Ook de leden mogen er onderling elkaar op 
aanspreken. 
* het animo voor de wedstrijden loopt terug. Op maandagavond komen meer mensen. Is de zaterdag moeilijk? 
* Voorstel: als er na de herinnering erg weinig opgaves zijn, dan ook de vergunninghouders de mogelijkheid geven, 
zich op te geven. In dat geval geen prijzen uitreiken op de feestavond, maar na de wedstrijd. Als er minder dan 10 
deelnemers zijn, gaat de wedstrijd niet door.  
* Voor het voorstel, de wedstrijd een uur vroeger te laten beginnen is niet voldoende animo. 
Op de data van wedstrijdkalender 2017 hoeven geen correcties te worden aangebracht. Deze zal op de website 
worden geplaatst. 
 
 

13. Nieuwe leden en aspirant-leden 
De aspirant-leden Jelle Ansems, Dion Gommans, Frans Hoeijmakers, Herman Urselmann en Maurice de Wit zullen 
actief lid worden. Zij hebben zich dit seizoen al actief ingezet voor de vereniging, o.a. tijdens het jaarlijks onderhoud. 
De situatie van Casper Tiggelers wordt na de ledenvergadering bekeken. Als aspirant-lid voor 2017 hebben zich 
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aangemeld: Henk Gooren, John van Gulik, Hay Kuipers, Gian Nelisssen, Peter Benders, Rudie v.d. Boomen, Theo 
v.d. Boomen, Sjeng v.d. Boomen, Hans Buursma en Leon Xhofleer. Allen van harte welkom! 
 
 

14. Rondvraag 
Danny: hoeveel meervallen zijn er afgevangen? 
Antw.:  7 stuks 
Joek Huys: Complimenten voor het opknappen van de brug; deze is keurig in orde gebracht! 
Mededeling: volgend jaar zal het bestuur de status van de actieve leden herzien. 
 
 

15. Sluiting 
Allen hartelijk bedankt voor de aanwezigheid.  
We willen graag als goed bestuur een goed antwoord op alle vragen geven. 

 
Na afloop van de vergadering worden de visdocumenten uitgereikt. 

 
Namens het bestuur,  
Secretaris, Annemie Rayer 

 
 
 
 


