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Jaarverslag 2009                                                           Venlo,  26 november 2009 

 
Op de algemene ledenvergadering gehouden op 11 december 2008 waren 22 van de 29 leden aanwezig. 
Tijdens deze vergadering is Hay Timmermans gekozen tot nieuwe voorzitter.  
Jan Nabben en Hans Sijtsma waren periodiek aftredend en hebben zich niet meer herkiesbaar gesteld. 
Frank Berden is toegetreden tot het bestuur en heeft het secretariaat overgenomen van Jan Nabben. 
Met de heren Arno Bos, Arno Rayer, Wim Lemmen en Thei Bongers bestaat het bestuur uit 6 personen. 
 
Het bestuur is dit jaar 9 keer bij elkaar gekomen voor een bestuursvergadering.  
Verder zijn er aparte bijeenkomsten geweest voor de diverse commissie werkzaamheden. 
 
Bij de overdracht van het secretariaat is ook het archief overgedragen. Het bestuur is akkoord met het 
voorstel om alle papieren archiefstukken inhoudelijk te screenen en daarna zo veel mogelijk in digitale vorm 
op te slaan. Speciaal zal gelet worden dat de historisch waardevolle documenten goed bewaard blijven. 
 
De ledenadministratie bij Hengelsportfederatie Limburg begint langzaam op orde te komen. 
Binnen het bestuur is ook de secretaris op de hoogte gesteld van de werking van de online 
ledenadministratie. 
 
Met diverse instanties, zoals Gemeente Venlo, Provincie Limburg, Limburg Landschap, Hengelsportfederatie 
Limburg en Sportvisserij Nederland, is regelmatig contact geweest. 
Hier hebben zich geen noemenswaardige punten voorgedaan. 
 
Door een delegatie van het bestuur is op 8 mei de jaarvergadering van Hengelsportfederatie Limburg 
bezocht. 
 
Het bestuur constateert dat de instroom van nieuwe leden te weinig is om voor de toekomst het voortbestaan 
van de vereniging, die momenteel uit 31 actieve leden bestaat, te kunnen garanderen.  
De wachtlijst voor een vijververgunning is op moment van dit schrijven meer als 50.  
De jaarlijkse doorstroming is ongeveer 15. Dat betekent dat we momenteel een wachttijd hebben van 2 tot 3 
jaar. Derhalve heeft het bestuur besloten het aantal vijververgunningen met ingang van 2010 te verhogen met 
15 stuks. 
 
Geconstateerd kan worden dat het merendeel van de vergunninghouders bij onze HSV ingeschreven is om 
zodoende een VISpas te krijgen en niet actief vissen op de Tangkoel. Dit houdt mensen tegen die wel gebruik 
willen maken van de Tangkoel, en daaropvolgend ook misschien lid willen worden. 
Als vereniging zullen we moeten gaan bekijken hoe we de relatief grote groep vijververgunninghouders meer 
als actief lid bij de vereniging kunnen betrekken. 
Hiertoe zijn enkele acties opgestart om de instroom van nieuwe leden te bevorderen. 
Zo is er bij de uitgifte van de vergunningen een flyer gepresenteerd om de vergunninghouders een indruk te 
geven wat het lidmaatschap aan onze verenging zoal voorstelt. 
Dit heeft nog geen noemenswaardig resultaat opgeleverd. 
Enkele personen zijn benaderd om, oa. door inzet bij de onderhoudswerkzaamheden, tot aspirant-lid 
toegelaten te worden. 
Verder heeft het bestuur besloten om in het voorjaar van 2010 voor de vijververgunninghouders een aparte 
viswedstrijd te organiseren. 
Wij hopen hiermee deze mensen te bereiken om zich als lid aan te melden.  
 
Zoals op de laatste jaarvergadering afgesproken was heeft het bestuur zich tot taak gesteld om de Statuten 
en het Huishoudelijk Reglement opnieuw op te stellen. 
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De nieuwe Statuten zijn tijdens een extra ledenvergadering op 28 mei 2009 door de leden met een 
meerderheid van stemmen aangenomen. De statuten zijn op 8 juni bij Notaris Nabben gepasseerd. 
Hierna is gestart met het verder uitwerken van het nieuwe Huishoudelijke Reglement wat in de 
jaarvergadering op 10 december 2009 aan de leden voorgelegd zal worden. 
 
Met betrekking tot het onderhoud is door de onderhoudscommissie weer veel werk verricht.  
In totaal zijn dit jaar 6 vlonders geheel gerenoveerd.  
Hiervoor is extra geld geïnvesteerd om goede materialen, zoals duurzaam hout, aan te schaffen. 
Hiermee hopen we de komende jaren minder onderhoud aan de steigers te hoeven doen. 
Door de inzet van de actieve leden tijdens 3 zaterdagen in april is het verdere onderhoud rondom de 
Tangkoel vlot verlopen en lag alles er perfect bij voor de start van het nieuwe seizoen. 
 
In het najaar hebben 2 duikers de wortels van de lelie en plomp flink uitgedund. 
Het bestuur heeft de duikers hartelijk bedankt voor hun geweldige inzet en hoopt in de toekomst nog vaker 
van hun diensten gebruik te mogen maken. 
 
De jaarlijkse feestavond, georganiseerd voor oa. de huldiging van de winnaars van de onderlinge wedstrijden 
en de dames-wedstrijd, werd goed bezocht door de leden en hun partners. 
De beschikbaar gestelde prijzen van de tombola vielen erg in de smaak. 
 
Het bestuur heeft, in afwijking van het visreglement, besloten dat gevangen snoek niet meer teruggezet mag 
worden in de Tangkoel maar in de Maas uitgezet moet worden. 
Omdat het snoekbestand in 2009 actief verminderd is meent het bestuur dat de aankoop en uitzetting van 
nieuwe vis verantwoord is. 
Dit is in de begroting van 2010 meegenomen.  
 
Aan de onderlinge wedstrijden werd door 21 leden deelgenomen. 
Zoals elk jaar was het weer gedurende de 7 weken spannend op de maandagavond. Over de vangsten dit 
jaar kunnen we alleen zeggen dat het niet meer was.  
Mn. het aantal karpers was weer minder als wat we de laatste jaren gewend waren. 
 
Tijdens een van de wedstrijden is verwarring ontstaan over een kopvoorn welke niet meegeteld kon worden. 
Om toekomstige onduidelijkheden te voorkomen is de wedstrijdcommissie van goede ondersteunende 
documentatie voorzien. 
Als een van de taken binnen het bestuur zal het wedstrijdreglement komende jaar tegen het licht worden 
gehouden. 
 
Aan de jeugdwedstrijd werd door 10  deelnemertjes gevist. 
Dit jaar heeft de wedstrijdcommissie ervoor gezorgd dat alle deelnemers een prijsje kregen. 
Op het eind van de middag kon geconstateerd worden dat allen met een tevreden gevoel naar huis gingen. 
 
De dameswedstrijd werd onder tropische omstandigheden gevist. 
De 10 deelnemende dames werden goed gecoacht door hun partners. Het onderlinge samenzijn tijdens de 
pauze op het terras van Bill, en na de wedstrijd, was erg gezellig. 
 
Na de zomervakantie werd voor de “Mammes bokaal” gevist. 
Dit was weer een spannende wedstrijd met een verrassende winnaar. 
De wedstrijdcommissie kan weer terugzien op een uitstekend seizoen. 
 
Door het bestuur is weer aan een beperkt aantal HSV’s toestemming gegeven voor het organiseren van hun 
wedstrijden. De data dat het viswater beschikbaar is voor Océ, RAS en de Meun worden tijdig bekend 
gemaakt. 
  
Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we stellen de HSV “Gemeente Venlo” een vereniging is waar 
we trots op mogen zijn. Het bestuur hoopt dat U dat ook bent. 
Allen veel visplezier toegewenst in 2010 
 
 
Venlo, 10 december 2009 
  
 
 
de Secretaris 
F. Berden 


