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Notulen jaarvergadering op vrijdag 7 december 2018 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
Alle aanwezige leden worden dit jaar welkom geheten met koffie en cake. 
De presentielijst gaat rond en kan worden getekend door de aanwezigen. Van de 41 uitgenodigde leden zijn er 
Aanwezig 21 personen: Theo Bongers, Jos Bos, Peter Burhenne, Hans Buursma, Joek Huijs, Louis Huys, John 
Ingenpasz, Pierre Janssen, Twan Kok, Hay Kuijpers, Wim Lemmen, Giovanni Loi, Jan Maas, Jan Nabben, Henny 
Nijhof, Arno Rayer, Bert van Rijn, Theo Smetsers, Hay Timmermans, Ger Vissers, Anton Vullings.  
16 afmeldingen: Pim Aerts, Roy Benders, Baer van Daal, Theo Heijnen, Huub Hendrikx, Wil Hermans, Henk van 
Leeuwen, Marcel Janssen, Ronald Martijn, Gian Nielissen, Peter Nieuwenhuis, Susanne Nijssen, Hans Sijtsma, 
Michael Stiene, Casper Tiggelers, Ton Weber. 
On-afgemeld afwezig zijn 4 personen: Theo v.d. Boomen, Alfons Hauser, Ben v. Rosmalen, Herman Urselman,  
 
Ook dit jaar zijn de uitnodiging met alle bijlagen digitaal verstuurd. Het blijkt nu, dat alles voor de aanwezigen 
duidelijk is. 
 

2. Notulen van de jaarvergadering 2017 d.d. 15-12-2017 
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 Hay Timmermans volgens rooster aftredend als bestuurslid; er zijn geen tegenkandidaten 
voorgesteld. Hay geeft aan, nog een termijn beschikbaar te zijn, zolang zijn gezondheid dit toelaat.  Hay 
Timmermans wordt herkozen. Jan Maas is vice-voorzitter. 
 

4. Jaarverslag 2018 
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 2018 
Balans en resultatenrekening wordt gepresenteerd via de beamer. Jos Bos licht het geheel toe. Aan onderhoud is 
dit jaar weinig uitgegeven. Er is een redelijk positief resultaat te zien. 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 Jan Nabben en Pierre Jansen hebben tijdens de controle geen 
onrechtmatigheden ontdekt en vragen het bestuur en de leden, de penningmeester decharge te verlenen. Dit 
gebeurt dan ook.  
 

7. Begroting 2019 
Ook de begroting wordt tijdens de vergadering via de beamer gepresenteerd en toegelicht. De begroting 2019 is 
nagenoeg gelijk aan die van 2018. De penningmeester kan een sluitende begroting presenteren. 
 
 

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

9. Contributie wijziging vispas 2019.  
De bijdrage voor Sportvisserij Nederland is verhoogd met € 1,00; De federatie verhoogt haar tarief met € 1,50. Dit 
is een totale verhoging van € 2,50. 
 

10. Contributievaststelling 2020 
Het bestuur ziet geen reden tot verhoging van de contributie voor 2020.  
 

11. Wedstrijden 
Evaluatie afgelopen seizoen 2018. 
Zijn er opmerkingen betreffende het verloop van de wedstrijden?  
* Liever meer avondwedstrijden en minder op de zaterdag. (7 avond, 2 zaterdag van 9 tot 12 uur; 1x in de 
middag i.v.m. de barbecue. Voor het voorstel om op de zaterdag te vervroegen was niet voldoende animo. De 
beste 7 resultaten tellen.  
* Dat de barbecue aan de vijver blijft heeft de voorkeur. Alleen bij slecht weer moeten we kunnen uitwijken naar 
bv. “de Waeg”. (tzt bekijken). 
* Weegmethode was prima dit jaar! 
* Moeten we de hengellengte vrij laten, en de werphengel toestaan bij wedstrijden? 
Nee. Het merendeel is tegen inzetten van de werphengel. Liever allemaal hetzelfde: 6 meter 
* Met plaatje vissen is tijdens wedstrijden niet toegestaan (staat niet in reglement). 
* Koppelwedstrijd kan met partner. Ook staan we vergunninghouders als 2de persoon toe bij te weinig 
deelnemers. 
* De feestavond is aankomend jaar van 16.00 uur tot 21.00 uur. Rond 18.00 uur is dan het buffet. Allen zijn het 
hiermee eens. 
* De aangepaste kalender wordt t.z.t. doorgestuurd naar de leden! 
 
 

12. Nieuwe leden en aspirant-leden 
De aspirant-leden Hans Buursma, Theo v.d. Boomen, Hay Kuijpers en Gian Nielissen worden toegelaten als 
actief lid. Zij hebben zich dit seizoen al actief ingezet voor de vereniging, o.a. tijdens het jaarlijks onderhoud. Ton 
Saris en Marcel Janssen zijn aspirant-leden. 
 
 

13. Rondvraag 
 Hoe komt het, dat er zoveel minder leden zijn? 

Dit is de algemene tendens. Enerzijds door financiële problemen, anderzijds door tijdgebrek en 
andere interesses. 

 Heeft de barbecue/grilmeister een attentie ontvangen? 
Wordt in het bestuur besproken. 

 Niet alle sponsoren werden genoemd in het verslag! 
nee, dat klopt; alleen de sponsoren van buiten de vereniging (bedrijven). Partners van leden die 
iets sponsorden, hebben bij de feestavond geen bijdrage hoeven te betalen. 

 Contact met Sevenum intensief houden! Niet afwachten! Vis uit drijvend water kan niet overleven 
in onze vijver; die uit Sevenum is ideaal! 
Hay zal na carnaval met de voorzitter van Sevenum overleggen wanneer, en onder welke 
condities in Sevenum vis mag worden afgevangen. Peter Burhenne biedt aan, voor vervoer te 
zorgen indien nodig. Ook de vissers van de Meun willen helpen. 

 De aalscholvers zullen nu wegblijven met de kunstvogel. Eventueel kleine karpers inzetten!  
 Omdat er nog meerval zal zijn, zijn er geen karpertjes ingezet. Wel 50 kg giebels. Afvangen van 

meerval kost 7 tot 800 euro.  
 
 

14. 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 

 
 
 
 


