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Venlo,  5 december 2010 

 Jaarverslag 2010 
 
In het jaar 2010 is het Bestuur, onder voorzitterschap van Hay Timmermans, secretaris Frank Berden, 
penningmeester Arno Bos, en de bestuursleden Wim Lemmen, Arno Rayer en Thei Bongers in totaal 9 keer 
bij elkaar gekomen. 
 
Onze penningmeester Arno Bos heeft het bestuur medegedeeld dat hij zich voor de volgende 
bestuursperiode niet meer beschikbaar zal stellen als bestuurslid en penningmeester. 
Arno heeft deze functie nu 18 jaar vervult en vindt het tijd te stoppen. 
Om de vereniging voldoende tijd te geven een opvolger te zoeken wil hij nog aanblijven tot er een opvolger 
gevonden is, echter tot maximaal één jaar. 
Het Bestuur vindt  het jammer  Arno uit het bestuur stapt.  
Zijn onnavolgbare punctualiteit wordt erg gewaardeerd. 
Het bestuur zal op zoek moeten naar een waardige opvolger. 
 
De Commissie Onderhoud is de laatste jaren door Wim Lemmen getrokken. 
Wim wil het iets rustiger aan doen en heeft zijn taak overgedragen aan Thei Bongers. 
Vanaf nu is Thei de voorzitter van de Commissie Onderhoud en de aanspreekpersoon voor alle zaken die met 
onderhoud en beheer rondom de vijver te maken hebben. 
Een van de zaken die extra aandacht vanuit het Bestuur krijgt betreft de veiligheid bij het werken rondom, en 
op de vijver. 
Hier hebben zich dit jaar enkele incidenten voorgedaan die in de toekomst niet meer mogen gebeuren. 
 
De Commissie Onderhoud heeft het dit jaar erg druk gehad.  
Buiten het herstellen van diverse steigers moest er nog eens flink aangepakt worden bij het opruimen van de 
gevolgen van de storm op 14 juli waarbij diverse bomen ontworteld zijn. Steiger 16 en 17 zijn onherstelbaar 
beschadigd en dienen vervangen te worden. 
Het opruimen van de bomen door Limburgs Landschap had nogal wat rommel en schade aan de ponywei van 
Bil van de Homberg opgeleverd.  
Na een oproep aan de leden hebben we dit alles op een zaterdagmorgen op kunnen ruimen.  
Nog dank aan de leden die hieraan meegeholpen hebben. 
 
Het verwijderen van de lelies en de gele plomp blijft een groot probleem. 
Alternatieve methodes worden onderzocht. 
. 
Gedurende het jaar 2010 hebben diverse leden te kampen gehad met gezondheidsklachten, maar iedereen is 
weer redelijk opgeknapt. 
De stijging van de gemiddelde leeftijd, en weinig aanmeldingen van actieve leden, zal voor onze vereniging in 
de toekomst een probleem worden. 
In 2010 zijn er verschillende initiatieven getoond om hier iets aan te doen.  
Zo stelt het bestuur voor om  6 vergunninghouders m.i.v. 2011 als aspirant-lid als lid toe te laten. 
Bij deze doen we alsnog een oproep aan alle leden om actief mee te werken aan het vergroten van het 
ledenbestand.  
Kijk eens in je omgeving wie je zou kunnen interesseren om als actief lid bij de vereniging te krijgen. 
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Dit jaar is onze website geïntroduceerd met het doel om de informatievoorziening voor de leden te verbeteren 
en om meer bekendheid naar buiten te krijgen. 
Hoewel nog lang niet alles perfect is, is de eerste opzet gemaakt.  
In de loopt van 2011 zal dit verder uitgewerkt worden. 
 
Met diverse instanties, zoals Gemeente Venlo, Groenvoorziening Gemeente Venlo, Provincie Limburg, 
Limburg Landschap, Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg is regelmatig contact geweest. 
Hier hebben zich geen noemenswaardige punten voorgedaan en alle noodzakelijke zaken zijn ordelijk 
verlopen. 
 
Uit de algemene ledenvergadering van het vorig jaar zijn diverse punten naar voren gekomen die door het 
Bestuur opgepakt zijn. 
Enkele voorstellen, zoals contributie aanpassing en wedstrijd programma, zullen tijdens de ledenvergadering 
2010 besproken worden. 
Ook de visaankoop is uitgevoerd zoals die tijdens de vorige ledenvergadering afgesproken is. 
Er zijn in april 200 kg blank voorn en 120 kg giebel uitgezet ter waarde van bijna € 1000.  
Dit zijn ongeveer 1200-1300 vissen. Van de giebel hebben we helaas nog niet veel gezien.  
De blank voorn echter heeft zich wel laten haken. Hierover zijn positieve reacties ontvangen. 
 
Het aantal vergunningen is verhoogd van 150 naar 180. 
 
Het snoekbeleid, om de gevangen snoek niet terug te zetten, is goed uitgevoerd en zal komend jaar 
gehandhaafd blijven. 
 
De landelijk gemelde vissterfte tijdens de afgelopen strenge winter heeft voor ons geen problemen opgeleverd 
omdat er een constante stroming was, en het ijs de meeste tijd sneeuwvrij is gebleven. 
 
Vanuit de Gemeente Venlo is een gratis Vrijwilligers Verzekering voor alle verenigingen binnen Venlo 
afgesloten. 
Na beoordeling van de polisvoorwaarden is besloten hiervan gebruik te maken en onze lopende 
verzekeringen bij Zuidstaete op te zeggen. Dit levert ons een jaarlijkse besparing op van € 215. 
 
De in 2010 gehouden wedstrijden zijn allen goed, en gezellig, verlopen. 
Bij de dames, jeugd, Mammes Bokaal en onderlinge wedstrijd stond de sportiviteit weer op de eerste plaats. 
De jeugd wedstrijd werd onder tropische omstandigheden gevist. Ook dit jaar was iedereen weer enthousiast, 
mede omdat voor ieder een leuk prijsje beschikbaar was. 
De 12 dames hebben tijdens hun wedstrijd weer de deskundige hulp mogen ontvangen van hun partners. 
De Mammes Bokaal is voor de derde keer door Michel Stiene gewonnen. Een geweldige prestatie. 
Dit jaar is de “Tangkoel Trofee” voor de vergunninghouders geïntroduceerd. 
Deze wedstrijd, waar 9 vergunninghouders aan deelnamen, heeft er mede voor gezorgd dat 3 personen 
interesse hebben gekregen om zich als aspirant-lid op te geven. Dit zal in 2011 zeker een vervolg krijgen. 
Op verzoek van verschillende leden wordt voor het jaar 2011 een aantal veranderingen in het 
wedstrijdprogramma voorgesteld om zodoende meer variatie te krijgen. 
 
Onze jaarlijkse feestavond was ook dit jaar gezellig en goed verzorgt. 
De presentatie van de cijfers, de huldiging van de winnaars en het spelen van de tombola was voor iedereen 
amusant en werd afgesloten met een goed verzorgt buffet. 
 
Het komende jaar zal door het Bestuur extra aandacht besteedt gaan worden aan de continuïteit van de 
vereniging. We beseffen ons dat er iets moet gebeuren om een gezonde toekomst tegemoet te gaan. 
En met een gezonde toekomst bedoelen we niet alleen onze eigen gezondheid, maar ook die van onze HSV. 
In 2015 bestaan we 50 jaar en we willen dit natuurlijk allemaal “in goede gezondheid” meemaken. 
 
  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
  
de Secretaris 
F. Berden 
 
 

 


