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Venlo, 7 december 2018. 

Jaarverslag 2018 
 
 
2018 verliep voor onze vereniging zonder noemenswaardige bijzonderheden. De prachtige zomer met zijn 
maandenlange hoge temperaturen nodigde uit tot verkoeling aan het viswater.  
 
De toestand van de vijver heeft dit jaar weinig problemen opgeleverd.  
Ook de bestuurssamenstelling is gelijk aan het voorgaande jaar: onder voorzitterschap van Hay 
Timmermans, secretaris Annemie Rayer, penningmeester Jos Bos, en de bestuursleden Wim Lemmen, Arno 
Rayer, Jan Maas en Hans Sijtsma wordt dit jaar 7 keer een reguliere bestuursvergadering gehouden.  
 
Samen met de 36 actieve leden, 1 partner, 7 aspirant leden, 5 jeugdleden en 89 vergunninghouders, bestaat 
onze vereniging op 1 december uit 138 leden. Een vermindering van 34 leden ten opzichte van vorig jaar. 
 
Afgelopen jaar hebben we 1 nieuw aspirant-lid mogen inschrijven. Hem heten wij dan ook van harte welkom 
binnen de vereniging; aspirant-leden vormen de basis voor de toekomst van onze vereniging. Het blijft onze 
aandacht vragen om te zorgen dat mensen geïnteresseerd worden, als actief lid aan onze vereniging deel te 
nemen aan de wedstrijden en in het onderhoud. 
 
Sporadisch is er contact met Limburgs Landschap en Waterschap Peel en Maasvallei met betrekking tot de 
omgeving van de Tangkoel. Hoofdzakelijk gebeurt dit bij overlast door de bever, die nog altijd huishoudt 
rondom de Tangkoel.  
Enkele bestuursleden houden de ontwikkeling betreffende dijkomlegging nauwkeuring in het vizier. 
Hieromtrent zijn momenteel nog geen duidelijkheden.  
Nadat hiervan in de zomer reeds melding gemaakt is in het kastje aan de Tangkoel, wordt het met ingang 
van 1 januari 2019 niet meer toegestaan, de voerboot in de Tangkoel te gebruiken. Hiervan is reeds medio 
2018 melding gemaakt in het kastje. De plek waarin ook de laatste nieuwtjes, de jaarkalender en verdere 
bijzonderheden worden gepresenteerd 
 
In maart is 250 kg kweekvis uitgezet, aangekocht in Duitsland. Ook vanuit Sevenum is er veel witvis overgezet 
naar onze vijver, dankzij onze leden die, bij mooi weer, een gezellig dagje aan de vijver aldaar konden 
vertoeven. 
 
Op de drie zaterdagen in april is er gewerkt van 09.00 uur tot 12.00 uur. Hiervoor hebben zich 20 mensen 
aangemeld. Bomen en struiken worden gesnoeid en de visplaatsen en paden zijn weer aangevuld met zand 
en houtkrullen. Vanuit de onderhoudscommissie wordt er ook altijd goed voor de inwendige mens gezorgd 
door koffie met iets lekkers te regelen. Met deze 3 zaterdagen is het groot onderhoud klaar en ligt de Tangkoel 
er weer perfect bij. 
Buiten deze zaterdagen wordt er ook nog veel ander regulier onderhoud verricht. Denk hierbij aan grasmaaien, 
snoeien, hout- en snoeiafval verwijderen, waterplanten verwijderen.  
Dank aan allen die meegewerkt hebben aan het schoonhouden van het mooie gebied “de Tangkoel”. 
 
Om goed op de hoogte te blijven van alle wedstrijden, verslagen en verdere informatie is de website een 
onmisbaar medium. Het bestuur vraagt de leden dan ook, de e-mails geregeld te raadplegen en de 
eventuele bijlagen te openen. 
Vanaf dit jaar is elke vereniging wettelijk verplicht rekening te houden met bepaalde privacy-voorwaarden. 
Namen en adressen mogen bijvoorbeeld niet meer openbaar gemaakt worden. In onze vereniging wordt dit 
ook niet gedaan. Op onze website vindt men geen persoonsgegevens. Deze worden alleen openbaar 
gemaakt als de betreffende personen hiermee instemmen. Ook foto’s moeten van de website worden 
verwijderd als de betreffende persoon dit wil. Dit kan dan worden doorgeven aan het secretariaat. 
Op de website staat nu de “Privacy Policy”, een vermelding dat de vereniging het beleidsprogramma heeft 
doorlopen en zich houdt aan de toegestane regels. Dit is te vinden bij het menu: “contact”, en eveneens 
onderaan de homepage in de blauwe balk. 
Voor het belangeloos bijhouden van de website bedanken we webmaster Frank van harte. 
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Bij bijeenkomsten moet er duidelijk een melding gemaakt worden als er beeldmateriaal gemaakt wordt voor 
informatieve doeleinden. Iemand die hierop tegen is, moet dat melden bij de secretaris. 
 
Dit jaar is er gekozen voor een andere opzet van de viswedstrijden. Er is geen knakenwedstrijd en 
snertwedstrijd meer. Daarvoor in de plaats worden 10 onderlinge wedstrijden gehouden gedeeltelijk op 
maandagavond en gedeeltelijk op zaterdagmorgen Voor deze wedstrijden hoeft men zich in het begin van 
het jaar slechts een maal op te geven. Na de laatste viswedstrijd is er een barbecue voor de deelnemers. In 
totaal geven zich 17 personen op voor deze wedstrijden. Uitgebreide samenvattingen en uitslagen zijn op de 
feestavond gepresenteerd en worden op de website gepubliceerd. 
Ongewijzigd is de wedstrijd om de “Waegbokaal”. 
De koppelwedstrijd is dit jaar samen met de dameswedstrijd. Door deze opzet worden ook de dames in de 
gelegenheid gesteld, een hengeltje uit te gooien in de Tangkoel.  
Tijdens alle wedstrijden samen worden 2298 vissen gevangen; 152 kg en 188 gram aan gewicht. 
Bij de jaarvergadering wordt de nieuwe opzet van wedstrijden geëvalueerd. 
 
De feestavond op vrijdag 12 oktober is dit jaar anders van opzet. De avond begint om half 7, zodat het buffet 
om 20.00 uur opgediend kan worden. Er zijn 33 personen aanwezig, waarvan 14 partners. 
De uitslagen van de wedstrijden worden door Jos Bos bekend gemaakt en samen met Wim Lemmen worden 
de betreffende prijzen aan de winnaars uitgereikt. De prijzen voor de tombola zijn evenals andere jaren 
grotendeels gesponsord door bedrijven, maar ook door eigen leden. Wij willen dan ook onze sponsoren, 
Eurotackle Venlo, Welkoop Boerenbond Blerick, Feestzaal “de Waeg, Hengelsport Fish Inn, Jumbo 
Supermarkt Blerick, Tankstation De Witte en Bekkerie ’t Bruedje (een nieuwe sponsor) bedanken voor de 
diverse artikelen, waardebonnen en kortingen die we hebben mogen ontvangen. Allen bedankt!  
De quiz is dit jaar weer gemaakt door Theo Bongers, maar wordt bij afwezigheid van Theo, gepresenteerd en 
gecontroleerd door Jan Nabben. Iedereen heeft er een zware dobber aan. De eerste prijs gaat naar Twan Kok. 
Het buffet en de bediening van Feestzaal “de Waeg” is weer voortreffelijk verzorgd! Ook dit jaar worden 
koude en diverse warme spijzen geserveerd. Na afloop ontbreekt het bloemetje voor de dames, verzorgd 
door Peter Burhenne, niet. 
Op de aanplakbriefjes bij de ingangen deze avond omtrent het nemen van beeldmateriaal voor informatieve 
doeleinden is geen reactie gekomen. 
 
 
Ik bedank mijn collega-bestuursleden en alle leden voor de fijne samenwerking en het in mij gestelde 
vertrouwen. 
Namens het bestuur wordt iedereen bedankt voor de getoonde inzet en wij wensen jullie allemaal een gezond 
2019 met veel succesvolle vangsten. 
 
Met vriendelijke groet,  
Secretaris 
 

 
 
 
 
 

Annemie Rayer-Rutten 
7 december 2018 
 


