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Venlo, 1 december 2020 

Jaarverslag 2020 
 
 
Wat was 2020 een rustig jaar! Helaas, mag ik wel zeggen. Vanwege de coronacrisis mogen we niet veel 
contact hebben met onze vismaten, waardoor de wedstrijden enigszins saai verlopen en we de babbeltjes, 
drankjes en versnaperingen naderhand moeten missen. Geen koppelwedstrijd, geen barbecue, geen 
feestmiddag en geen jaarvergadering in 2020. Een Waegbokaal zonder de soep en een broodje bij de Waeg. 
Ook het jaarlijkse onderhoud rondom de Tangkoel moet eraan geloven. Gelukkig is het vissen een van de 
weinige sporten die nog door mogen gaan. Mede daarom kunnen we dit jaar een groot aantal extra 
vergunningen uitschrijven.   
 
Het bestuur heeft dit jaar afscheid genomen van Hans Sijtsma en Arno Rayer. Zij hebben aangegeven, wel 
nog de zorg voor het onderhoud onder hun supervisie te blijven houden. Het bestuur bestaat nu dus uit:  
voorzitter Hay Timmermans, vice voorzitter Jan Maas, secretaris Annemie Rayer, penningmeester Jos Bos, 
en bestuurslid Wim Lemmen. Halverwege het jaar wordt Danny van de Boomen als aspirant-bestuurslid 
geïntroduceerd. Hij zal bij de eerstvolgende ledenvergadering worden voorgesteld als kandidaat-bestuurslid. 
Er wordt dit jaar 6 keer een reguliere bestuursvergadering gehouden.  
 
Samen met de 36 actieve leden, 1 aspirant lid, 8 jeugdleden en 120 vergunninghouders, bestaat onze 
vereniging op 1 december 2020 uit 165 leden. Het aantal leden is dus toegenomen met 27 ten opzichte van 
2019. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een trouw lid, Thei Bongers. Hij overlijdt op 3 februari 
van dit jaar. Fijn dat er bij de crematie zoveel leden aanwezig zijn. 
 
Zo nu en dan is er contact met Limburgs Landschap en Waterschap Peel en Maasvallei met betrekking tot 
de omgeving van de Tangkoel. De bever richt gelukkig niet meer zoveel schade aan rondom de Tangkoel. 
In het begin van het jaar zijn er nog succesvol enkele meervallen afgevangen  
Enkele bestuursleden houden de ontwikkeling betreffende dijkomlegging nauwkeuring in het vizier. 
Hieromtrent zijn nog steeds geen duidelijkheden. 
 
De toestand van de vijver heeft ook dit jaar weinig problemen opgeleverd. 
Vanwege de coronaperikelen acht het bestuur het niet verstandig, mensen bij elkaar te roepen om 
onderhoud te plegen rondom de Tangkoel. Wel wordt er door enkele mensen nog regulier onderhoud 
verricht. Denk hierbij aan grasmaaien, snoeien, hout- en snoeiafval verwijderen, waterplanten en kroos 
verwijderen. Door middel van plastic pijpen en doek wordt ervoor gezorgd, dat dit kroos niet over de hele 
vijver verspreid wordt. 
Dank aan degenen die meegewerkt hebben aan het schoonhouden van het mooie gebied “de Tangkoel”.  
Er zijn weer nieuwe spiegelkarpers uitgezet in oktober. Om deze in goede staat door de winter te halen wordt 
er op advies van de kweker, op een bepaalde plaats bijgevoerd met pellets. 
 
Diverse keren moeten er zeker in deze onrustige tijd, mededelingen op de website gezet worden, omdat een 
of andere activiteit niet door kan gaan of gewijzigd is. Het is daarom van groot belang, dat deze website door 
iedereen zeker een maal per week wordt bekeken om goed op de hoogte te blijven. Gelukkig wordt de site 
dit jaar rond de 900 keer bezocht! Een mooi resultaat. Ook de e-mails met de bijlagen zijn belangrijk! We zijn 
blij, dat Jos Bos deze site goed up-to-date houdt. Doe er dus uw voordeel mee! 
 
De 10 onderlinge wedstrijden worden vanwege covid19 geheel coronaproef uitgevoerd. De vissers krijgen 
direct bij aankomst hun visstek aangewezen en lopen er direct naar toe. Na afloop blijven ze bij de visstek 
totdat telling en weging is gedaan door de wedstrijdcommissie. Daarna gaan ze weer direct naar huis.  
Omdat de jaarvergadering niet door kan gaan, worden de bekers en prijzen bij de winnaars thuis gebracht 
door de wedstrijdcommissie: 
Onderlinge wedstrijden: 1. Giovanni Loi; 2.Louis Huys; 3.Jan Maas 
Koning: Louis Huys 
Uitslag Waegbokaal: 1.Theo Smetsers; 2.Louis Huys; 3.Wil Hermans 
De uitslagen zullen ook op de website worden vermeld. 
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Tijdens de onderlinge wedstrijden worden in totaal 1940 vissen gevangen; 74,098 kg aan gewicht. 
Bij de “Waegbokaal” is dit 7,359 kg en 204 vissen. 

 
Omdat er geen tombola is dit jaar, hoeft er op de diverse sponsoren, Feestzaal “de Waeg”, Hengelsport Fish 
Inn, Jumbo Supermarkt Blerick, Tankstation De Witte, Bekkerie ’t Bruedje en “Dierspecialist Mario 
Broekman” geen beroep gedaan te worden.  
 
Ook de jaarvergadering kan dit jaar niet doorgaan. De vergunningen worden, nadat de betaling binnen is, 
rondgebracht of per post verstuurd. Een nieuwe datum voor de jaarvergadering zal voor 2021 worden 
ingepland. 
 
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 
2021 met veel succesvolle vangsten. In verband met het niet doorgaan van o.a. de feestmiddag heeft het 
bestuur besloten, de actieve leden van 2020 een klein presentje te geven. 
 
Met vriendelijke groet,  
Secretaris 
 

 
 
 
 
 

Annemie Rayer-Rutten 
 
 


