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Venlo,  1 december 2011 

  
Jaarverslag 2011 

 
In het jaar 2011 heeft 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 
vergadert. 
  
De secretaris, Frank Berden, heeft het bestuur te kennen gegeven aan het einde van dit jaar 2011 te zullen 
stoppen als secretaris. 
Frank wil nog wel, maximaal een jaar, door gaan als secretaris om het Bestuur de gelegenheid te geven een 
geschikte opvolger te zoeken. 
Ook de opvolging van de penningmeester dient nog ingevuld te worden. 
 
Gedurende het jaar 2011 hebben diverse leden wegens gezondheidsklachten, niet, of minder, aan de 
waterkant kunnen vertoeven. 
Gelukkig gaat het met enkelen alweer beter en hopen we dat ze het komende seizoen weer in staat zijn om te 
vissen. 
 
Naast de eerdere aanmelding van 6 aspirant-leden zijn er, tijdens de vergunninguitgifte, nog 7 nieuwe 
aspirant-leden geworven. In totaal zijn er in 2011 dus 13 aspirant-leden bijgekomen.  
Dit zorgt ervoor dat het ledenbestand op 40 is gekomen. 
Hiermee lijkt de druk op het teruglopen van het aantal actieve leden weer voor even afgenomen, echter het 
blijft onze aandacht om te zorgen dat mensen geïnteresseerd worden om als actief lid aan onze vereniging 
deel te nemen. 
 
In begin 2011 waren er in totaal 24 vergunningen vrijgekomen.  
De wachtlijst, ook 24 personen, kon helemaal ingevuld worden en was daarmee opgelost. 
Samengevat geven we 180 vergunningen uit, waarvan 40 stuks aan actieve leden en 140 aan 
vergunninghouders. 
Ook voor 2012 moeten we actief blijven werken aan het vergroten van het aantal actieve leden. 
 
Tijdens een van de vergunningcontroles is geconstateerd dat een vergunninghouder zich niet aan de regels 
hield. Hierbij is tegen de controleur dreigende taal uitgesproken. 
Vanuit het bestuur is dit onacceptabel.  
De betrokken persoon heeft hier een officiële waarschuwing voor ontvangen. 
 
Met diverse instanties, zoals Gemeente Venlo, Groenvoorziening Gemeente Venlo, Provincie Limburg, 
Limburg Landschap, Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg is regelmatig contact geweest. 
 
Met het Waterschap is contact opgenomen nadat geconstateerd was dat de inlaat dichtgeslibd was. 
Dit is naar tevredenheid opgelost. 
 
Met Limburgs Landschap, Sportvisserij Limburg en het Waterschap is contact geweest voor een eventuele 
bijdrage aan de kosten van een maaiboot. Geen van de betrokkenen zag mogelijkheden aan de kosten bij te 
dragen. Eventuele inzet van een maaiboot zal dus op eigen kosten moeten gebeuren. 
 
Door inspanning van Sportvisserij Limburg, en Gemeente Venlo, zijn de visrechten van 5 Venlose viswateren 
vrijgegeven voor de leden van Venlose hengelsportverenigingen. 
Het betreft de haven Groot Boller, vijver het Zilvermeertje vijver Beatrixpark, vijver Aan de Bronnen, en de 
Oude Beemden.  
Voor het afgelopen jaar 2011 hebben onze leden hiervoor tijdelijk een schriftelijke toestemming van ons 
ontvangen. 
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De haven Groot Boller wordt vanaf 2012 opgenomen in de Landelijke lijst van Viswateren. 
De  overige vier viswateren zijn vanaf 2012 opgenomen in onze Verenigingslijst van Viswateren. 
 
 De Commissie Onderhoud, onder leiding van Thei Bongers, heeft dit jaar een berg werk verzet. 
In het vroege voorjaar is er op 4 zaterdagen het herstel van steiger 16, n.a.v. de storm van het vorig jaar, 
voortvarend ter hand genomen. 
De boomstronk is met zware lieren naar de kant getrokken, de gaten zijn gedicht, damwand is geplaatst, 
steigers nieuw gebouwd en graszoden gelegd. 
Gedurende deze 4  zaterdagen is er gemiddeld met 10 mensen gewerkt. Hier zijn ruim 120 uur in gestoken. 
 
Op de 3 geplande zaterdagen in april, voor het reguliere onderhoud, is door gemiddeld 14 leden gewerkt. 
De werkzaamheden bestonden ook dit jaar weer uit paden herstellen met zand en houtsnippers, bomen 
snoeien, met boot afgestorven lelie-stronken verwijderen, snoeihout opruimen en wilgen poten. 
Tijdens de pauzes werden de deelnemers voorzien van koffie, maar ook goulash soep en broodje knakworst. 
De jaarlijks terugkerende werkzaamheden rondom de vijver hebben in totaal ook weer 120 manuren gekost. 
Door al deze werkzaamheden lagen de visplaatsen er voor de eerste wedstrijd weer perfect bij. 
 
In juli is er nog door enkele mensen een hele dag keihard gewerkt om de wortels van de gele plomp te 
verwijderen. Door het handmatig uitvoeren van deze vieze klus heeft de vereniging de geplande kosten van 
500 tot 600 euro voor een maaiboot uit kunnen sparen. 
In het najaar zijn nog 4 steigers, die aan vervanging toe waren, nieuw gebouwd. 
Als laatste dient nog vermeldt te worden dat 12 keer het gras rondom de vijver gemaaid is.  
Deze klus is telkens door 2 mensen, in 1½ uur uitgevoerd. 
Samengevat kan gesteld worden dat er dit jaar ruim 300 manuren in onderhoudswerkzaamheden gestoken is. 
Allen dank hiervoor. 
 
In het begin van het jaar zijn ook de vergunninghouders direct benaderd voor het regulaire onderhoud. 
De gehoopte deelname is echter tegengevallen. 
Het bestuur zal bekijken hoe dit in de toekomst te verbeteren. 
 
De in 2011 geïntroduceerde website is de laatste maanden niet meer onderhouden. 
De reden hiervoor was dat vanuit Sportvisserij Nederland de mogelijk aangeboden is om gebruik te maken 
van een professioneel omgeving voor het opzetten van een eigen verenigingssite. 
Hier zijn we actief mee bezig, echter door technische problemen hebben we een flinke vertraging opgelopen. 
Momenteel zijn we vlak voor de introductie. De laatste problemen zijn bijna opgelost. 
De vooruitzichten zijn dat we een professionele omgeving zullen krijgen waarin diverse zaken mogelijk zijn. 
Zo zal inschrijving voor wedstrijden, onderhoud, lidmaatschap aanvragen etc. geheel automatisch gebeuren. 
Bij dit alles zullen de mensen die geen internet hebben niet vergeten worden.  
Voor hun zal een jaarlijks boekje blijven verschijnen met de relevante gegevens. 
 
Het snoekbeleid, om de gevangen snoek niet terug te zetten, heeft ertoe geresulteerd dat er de laatste 2 jaar 
ruim 70 snoeken afgevangen zijn. Het snoekbeleid zal vooralsnog ook in 2012 gehandhaafd blijven.  
Als de vangstresultaten van snoek afnemen zal overwogen worden het afvangen van snoek te beëindigen. 
 
In 2011 is de wedstrijdkalender op een geheel nieuwe manier ingevuld. 
Zoals in de jaarvergadering afgesproken zal de nieuwe opzet geëvalueerd worden. 
Vanuit de wedstrijdcommissie, onder voorzitterschap van Arno Rayer, kan al geconcludeerd worden dat de 
nieuwe opzet een succes is. 
Voorgesteld wordt ook dit in 2012 voort te zetten. 
Het aantal deelnemers aan de wedstrijden was naar tevredenheid. 
Paas wedstrijd  14 
Onderlinge wedstrijd 22 
Knaken wedstrijd 16 
Dames wedstrijd  13 
Jeugd wedstrijd  11 
Mammes Bokaal 15 
Koppelwedstrijd  14 
Snert wedstrijd  16 
De Tangkoel Bokaal, bedoeld voor de vergunninghouders, is helaas wegens te weinig deelnemers niet 
doorgegaan. 
 
In 2011 is gewerkt aan update van het algemeen Wedstrijdreglement. 
In het verleden stonden op verschillende plaatsen regels vermeld. 
Ook de interpretatie was niet altijd duidelijk. 
Alles is nu samengevat en zal in de ledenvergadering 2011 gepresenteerd worden. 
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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 traditioneel afgesloten met een goed verzorgt buffet. 
Ook nog een woord van dank aan de sponsoren. 
 
Voor het veiliger werken met de boot zijn door Eurotacle Venlo 2 reddingsvesten geschonken. 
Ook van de Boerenbond Blerick-Boekend, Feestzaal Beurskens, Firma Déblé Venlo, Hengelsport Fish Inn, 
C1000 Blerick, Tankstation De Witte, en Sporthuis Sijbers heeft de HSV diverse spullen en kortingen mogen 
ontvangen. 
 
 
In het afgelopen jaar zijn er verschillende initiatieven opgepakt om de vereniging een gezonde toekomst te 
bieden.  
Dit blijft ook voor 2012 binnen het bestuur een punt van aandacht.  
In 2015 hopen we dan ook in goede gezondheid ons 50-jarig jubileum te vieren. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
  
de Secretaris 
F. Berden 
 
 

 


