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Notulen jaarvergadering op vrijdag 15 december 2017 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
Alle aanwezige leden worden dit jaar welkom geheten met koffie en vlaai, die te danken zijn aan de inzet van de 
klusploeg bij het onderhoud en andere werkzaamheden. 
De presentielijst gaat rond en kan worden getekend door de aanwezigen. Van de 51 uitgenodigde leden zijn er 
Aanwezig 28 personen: Theo Bongers, Theo v.d. Boomen, Jos Bos, Peter Burhenne, Hans Buursma, Baer van 
Daal, Theo Heijnen, Huub Hendrikx, Wil Hermans, Joek Huijs, Louis Huys, Pierre Janssen, Twan Kok, Hay 
Kuijpers, Wim Lemmen, Giovanni Loi, Jan Maas, Jan Nabben, Gian Nielissen, Henny Nijhof, Arno Rayer, Ben v. 
Rosmalen, Theo Smetsers, Casper Tiggelers, Hay Timmermans, Jos Verheijen, Ger Vissers, Anton Vullings.  
14 afmeldingen: Pim Aerts, Roy Benders, Dion Gommans, Alfons Hauser, Wiebe Kort, Bert Kort, Henk van 
Leeuwen, Ronald Martijn, Peter Nieuwenhuis, Susanne Nijssen, Hans Sijtsma, Michael Stiene, Jac Thissen, Ton 
Weber. 
On-afgemeld afwezig zijn 9 personen: Jelle Ansems, Peter Benders, Frans Hoeijmakers, John Ingenpasz, Bert 
van Rijn, Mark Spijksma, Herman Urselman, Maurice de Wit, Leon Xhofleer. 
 
Dit jaar zijn de uitnodiging met alle bijlagen digitaal verstuurd. Het blijkt, dat de leden er nog aan moeten wennen, 
de bijlagen te openen en vooral de uitnodiging geheel moeten bekijken, cq uitprinten. Op de 2de pagina staat de 
wijze van betalen, wat voor enkelen niet duidelijk was. 
 
 

2. Notulen van de jaarvergadering 2015 d.d. 11-12-2015 
Deze notulen zijn als bijlage bijgevoegd: 
E zijn geen opmerkingen betreffende deze notulen. Daarmee worden ze als akkoord bevonden! 
 
 

3. Bestuursverkiezing 
Dit jaar is de heer Jan Maas volgens rooster aftredend als bestuurslid; er zijn geen tegenkandidaten voorgesteld. 
Jan Maas wordt herkozen.  
 
 

4. 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. 
 
 

5. Financieel jaarverslag 
Voor het eerste jaar wordt dit overzicht gepresenteerd via de beamer. Dit geeft een duidelijk beeld voor alle leden. 
Jos Bos licht het geheel toe. Er is een redelijk hoog bedrag voor onderhoud, wat komt doordat er veel hout en zeil 
gekocht is om diverse steigers hersteld zijn. Er is een klein positief resultaat te zien. Toelichting: “PM” wordt 
aangegeven, als een bedrag (nog) niet duidelijk is. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het nauwkeurige 
verslag. Er zijn verder geen vragen omtrent het financieel verslag. 
 
 

6. Verslag kascommissie. 
De kascommissie, bestaande uit de heren Baer van Daal en Jan Nabben, hebben tijdens de controle geen 
onrechtmatigheden ontdekt en vragen het bestuur en de leden, de penningmeester decharge te verlenen. Dit 
gebeurt dan ook.  
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7. Begroting 2017 

Ook de begroting wordt tijdens de vergadering via de beamer gepresenteerd en toegelicht. Het onderzoek van de 
vijver is nog onduidelijk. In het voorjaar wordt bekeken of er nog meer vis (meerval) kan worden afgevangen. 
Daarna kan eventueel weer nieuwe vis worden uitgezet. 

 
 

8. Verkiezing kascommissie. 
De heer Baer van Daal is aftredend als lid van de kascommissie.  
Voor hem in de plaats komt Pierre Jansen, samen met de nog zittende Jan Nabben. Thei Smetsers wordt 
reserve-lid kascommissie. 
 
 

9. Pauze 
 

 
10. Contributievaststelling wijziging jeugdleden 2018.  

. De bijdrage voor Sportvisserij Nederland voor de jeugdvergunningen is verhoogd. 
 
 

11. Contributievaststelling 2019 
Het bestuur ziet geen reden tot verhoging van de contributie voor 2019. 

 
 
12. Huishoudelijk Reglement 

Er zijn enkele kleine wijzigingen in dit reglement. Er zijn voldoende leden aanwezig (artikel 23 ad 3) die de 
aanpassingen in dit reglement unaniem goedkeuren, zodat de wijzigingen worden aangepast. Het nieuwe 
reglement zal op de website worden gepubliceerd. 
 
 

13. Wedstrijden 
Jan Maas geeft, met hulp van presentatie via de beamer, een voorstel voor een nieuwe opzet van de 
wedstrijden. Animo en aanmeldingen lopen de laatste jaren terug, zodat het bestuur een andere 
wedstrijdstructuur wil voorstellen: Koppelwedstrijd en “de Waeg” bokaal blijven zoals voorheen. Met dien 
verstande, dat er bij de koppelwedstrijden ook de dames van de leden (in plaats van de dameswedstrijd) en de 
jeugdleden mogen deelnemen. Hierbij wordt een pauze met koffie en vlaai ingelast). Daarnaast zijn er 10 
wedstrijden, waarbij de uitslag van de beste 7 wedstrijden telt. 1x Opgeven is voldoende. Men hoeft zich niet 
meer voor elke wedstrijd apart op te geven. Alleen voor de laatste wedstrijd, want aansluitend hieraan is een 
barbecue. Betaling geschiedt voor alle wedstrijden en de barbecue in één bedrag (voor 2018 is dit € 20,00). Het 
gehele wedstrijdplan komt op de website. 
Op de data van wedstrijdkalender 2018 hoeven geen correcties te worden aangebracht. Ook deze zal op de 
website worden geplaatst. 
 
 

14. Nieuwe leden en aspirant-leden 
De aspirant-leden Pim Aerts, John Ingenpasz, Jos Verheijen en Wiebe Kort worden toegelaten als actief lid. Zij 
hebben zich dit seizoen al actief ingezet voor de vereniging, o.a. tijdens het jaarlijks onderhoud.  
 
 

15. Rondvraag 
 Baer v. Daal vindt het jammer, dat er geen overleg gepleegd wordt met de vissers die altijd 

aanwezig zijn. Zij kunnen goede input leveren. 
 Thei Bongers: Wat is de consequentie als iemand te kleine vis aanbiedt? 

Antw.: de eerste keer wordt deze niet meegeteld. Bij de 2de keer krijgt deze persoon een 
waarschuwing 

 En als er met een te lange hengel wordt gevist? 
Antw.: Bij vissen met hengel, langer dan 6,50 m. telt de vangst niet. 

 Opmerking van het bestuur: de wedstrijdcommissie wil niet optreden als politieagenten. We zijn 
er allemaal voor ons plezier. Dat moet blijven!  
Met de fysieke toestand van de leden wordt rekening gehouden 
Mogelijk komen er voor de koppelwedstrijd aparte regels. 
Als er iemand niet goed omgaat met de gevangen vis mag deze persoon netjes worden 
aangesproken. Bij herhaling kan zijn vergunning worden ingetrokken. 
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Voerboten zijn toegestaan, zolang men zich aan de gedragsregels houdt. D.w.z. anderen mogen 
er geen last van hebben; men moet zich houden aan de toegestane hoeveelheid voer. Uit 
navraag bij de leden blijkt, dat het overgrote merendeel tegen het gebruik van de voerboten op 
de Tangkoel is. Het bestuur zal zich hierover dus beraden. 
Bij dode vissen en/of eenden dit melden aan het bestuur. Jan of Jos nemen dan initiatief! 

 Pierre Jansen: Er is een groot risico als er externe vis wordt ingezet vanuit andere vijvers.  
Antw.: het risico blijft ook, als er vis gekocht is bij een goede kweker.  
Het bestuur wil de afkomst steeds goed controleren.  

 Casper Tiggelers: mag ik mijn kleinkind van 14 jaar ook laten vissen? 
Antw.: Ja, tot 14 jaar (onder begeleiding van een vergunninghouder van HSV Gemeente Venlo) 
hebben ze geen vispas nodig. 

 
 

16. Sluiting 
Allen hartelijk bedankt voor de aanwezigheid en het meedenken.  

 
Na afloop van de vergadering worden de visdocumenten uitgereikt. 

 
Namens het bestuur,  
Secretaris, Annemie Rayer 

 
 
 
 


