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Notulen jaarvergadering op vrijdag 13 december 2019 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
Alle aanwezige leden worden dit jaar welkom geheten met koffie en cake. 
De presentielijst gaat rond en kan worden getekend door de aanwezigen. Van de 41 uitgenodigde leden zijn er 
Aanwezig 26 personen: Theo Bongers, Theo v.d. Boomen, Danny v.d. Boomen, Jos Bos, Peter Burhenne, Hans 
Buursma, Henny Doré, Wil Hermans, Joek Huijs, Louis Huys, Pierre Janssen, Twan Kok, Hay Kuijpers, Wim 
Lemmen, Giovanni Loi, Jan Maas, Jan Nabben, Henny Nijhof, Arno Rayer, Bert van Rijn, Ton Saris, Hans 
Sijtsma, Theo Smetsers, Hay Timmermans, Ger Vissers, Ton Weber. 
10 afmeldingen: Roy Benders, Baer van Daal, Huub Hendrikx, John Ingenpasz, Ton Janssen, Henk van Leeuwen, 
Marcel Janssen, Peter Nieuwenhuis, Michael Stiene, Casper Tiggelers, Anton Vullings. 
On-afgemeld afwezig zijn 5 personen: Theo Heijnen, Marcel Janssen, Gian Nielissen, Susanne Nijssen, Herman 
Urselman,  
 

2. Notulen van de jaarvergadering 2018 d.d. 7-12-2018 
E zijn geen opmerkingen betreffende deze notulen. Daarmee worden ze als akkoord bevonden! 
 

3. Bestuursverkiezing 
Dit jaar zijn de heren Wim Lemmen en Hans Sijtsma en mevr. Annemie Rayer volgens rooster aftredend als 
bestuurslid; de heer Danny van de Boomen heeft zich als kandidaat gemeld. Hij zal het eerste jaar meedraaien 
met het bestuur, waarna bekeken wordt, of er een klik is vanuit beide zijden. Wim Lemmen en Annemie Rayer 
geven te kennen, nog een termijn beschikbaar te zijn. Zij worden herkozen. Arno Rayer en Hans Sijtsma hebben 
aangegeven, zich als bestuurslid te willen bedanken; wel willen zij zich blijven inzetten voor het onderhoud. Beide 
heren ontvangen een presentje als dank voor hun inzet in het bestuur. 
 

4. Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag wordt tijdens de vergadering gepresenteerd en zal op de website ter beschikking gesteld worden. 
De secretaris wordt bedankt voor dit verslag. 
 

5. Financieel jaarverslag 2019 
Balans en resultatenrekening wordt gepresenteerd via de beamer. Jos Bos licht het geheel toe. Aan onderhoud is 
dit jaar weinig uitgegeven. Er is een redelijk positief resultaat te zien. Er komt een vraag, waarom de niet gebruikte 
gelden van onderhoud, niet gereserveerd worden voor aankoop vis. De penningmeester is echter van mening dat 
er geen reserveringen worden opgenomen voor toekomstige jaren. Als er meerdere uitgaven zijn in een jaar, wordt 
dit van het resultaat in mindering gebracht. Dit geeft een duidelijker beeld. De voorzitter bedankt de 
penningmeester voor het nauwkeurige verslag. Er zijn verder geen vragen omtrent het financieel verslag. 
 

6. Verslag kascommissie. 
De kascommissie, bestaande uit de heren Pierre Janssen en Thei Smetsers hebben tijdens de controle geen 
onrechtmatigheden ontdekt en vragen het bestuur en de leden, de penningmeester decharge te verlenen. De 
commissie stelt, dat de vereniging zuinig moet zijn op haar penningmeester! 
 

7. Begroting 2019 
Ook de begroting wordt tijdens de vergadering via de beamer gepresenteerd en toegelicht. De begroting 2020 is 
nagenoeg gelijk aan die van 2019. De penningmeester kan een sluitende begroting presenteren. 
 
 

8. Verkiezing kascommissie. 
De heer Pierre Janssen is aftredend als lid van de kascommissie.  
Voor hem in de plaats komt, samen met de nog zittende Thei Smetsers, de heer Twan Kok. Jan Nabben wordt 
reserve-lid kascommissie. 
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Pauze;  
Huldiging jubilaris Henny Nijhof, 40 jaar lid! 
Geheel verrast is de heer Henny Nijhof als hij zijn echtgenote en dochters ziet gedurende de pauze. Zij zijn 
uitgenodigd voor het fêteren van Henny vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap van de vereniging. Hiervan was hij 7 
jaar voorzitter. De voorzitter Hay geeft in een speech duidelijk weer, wat Henny allemaal heeft betekend 
gedurende zijn lidmaatschap. Henny ontvangt van Sportvisserij Limburg een bronzen speld en een oorkonde. De 
vereniging verrast hem met een presentje in de vorm van een cadeaubon en met het erelidmaatschap! Voor zijn 
echtgenote is er een boeket bloemen! 
 

9. Contributievaststelling 2020 
Het bestuur ziet geen reden tot verhoging van de contributie voor 2021.  
 

10. Wedstrijden evaluatie 

• De onderlinge wedstrijden zijn alle perfect verlopen. 
Voor de “Waeg-bokaal” hadden zich helaas maar 10 personen opgegeven. 

• Opmerking door een van de leden: bij aanvang van het loten moeten net zoveel balletjes in de 
zak zitten, als er mensen aanwezig zijn. Zo voorkom je, dat “goede” plaatsen leeg blijven. 
Iemand die te laat is krijgt een steiger die nog over is. Dit zal nog binnen het bestuur worden 
besproken. 

• Met betrekking tot de dijkomlegging is men nu bezig met gesprekken met bewoners van Hout-
Blerick. Als de dijk buitendijks komt, zal er een alternatief worden aangeboden door Waterschap. 

• Arno en Hans zouden het prettig vinden als er zich mensen aanmelden, waar zij een beroep op 
kunnen doen bij bepaalde calamiteiten aan de Tangkoel. Opgeven graag bij een van die 2. 

• Het bestuur is van mening dat er een test gedaan moet worden met de mogelijkheid om te 
vissen met een werphengel en vrije hengellengte bij de komende wedstrijden. Ook het vissen 
met plaatje is dan weer toegestaan. Met het oog op de toekomst hopen we dan op meer 
deelnemers bij wedstrijden en misschien eveneens nieuwe leden. 

• Er zal tussentijds gevoerd worden, om de vissen uit het paaigebied te lokken. 

• Op korte termijn (december) zal meerval worden afgevist. In januari/februari 2020 kan dan 
nieuwe vis uitgezet worden. (bv. kruiskarpers). 

• De modderlaag blijft een niet op te lossen probleem. 

• De jaarkalender wordt nog aangepast wat betreft de wedstrijd op 22 juni (tevens EK voetbal 
Ned.) 
 

11. Nieuwe leden en aspirant-leden 
De aspirant-leden Henny Doré, Ton Janssen en Ton Saris worden toegelaten als actief lid. Zij hebben zich dit 
seizoen al actief ingezet voor de vereniging, o.a. tijdens het jaarlijks onderhoud. Marcel Janssen zal nog een jaar 
aspirant-lid blijven. 
 

12. Rondvraag 

• Een hoger bedrag besteden voor aankoop vis. 

• Geen verschil maken in ledenvergunningen 

• Teleurgesteld in het besluit van het bestuur om over te gaan tot vrijlaten van hengellengte/ 
werphengel.  Als men met een vaste stok tussen 2 werphengels vist is dat niet aantrekkelijk.  
Bestuur: dit is een test. Als na enkele wedstrijden blijkt, dat dit niet werkt, kan dit weer worden 
teruggedraaid. Er wordt van de vissers verlangd, rekening te houden met elkaar. 

• Wat is er besloten in de vergadering van Sportvisserij Nederland en de gemeente Venlo? 
Bestuur: om te vissen in een van de Venlose wateren, moeten de betreffende personen de 
“verenigingslijst voor Venlose Viswateren” kunnen tonen. Dit document kan worden uitgeprint 
vanaf onze website ofwel op de telefoon worden getoond. 

 
13. Sluiting 

Allen hartelijk bedankt voor de aanwezigheid en het meedenken.  
Na afloop van de vergadering worden de visdocumenten uitgereikt. 
 
Namens het bestuur, Secretaris, Annemie Rayer 

 
 
 
 


