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Notulen jaarvergadering over het jaar 2021 op woensdag 30 maart 2022 
 
 

1. Opening door de vice voorzitter Jan Maas 
Alle aanwezige leden worden dit jaar welkom geheten met koffie en cake; voor de eerste keer een 
ledenvergadering in de locatie Zalzershaof Hout-Blerick. Vanwege ziekte van voorzitter Hay Timmermans zal Jan 
Maas als vicevoorzitter de vergadering voorzitten tot punt 4.  
Eindelijk na 2 jaar mogen we weer bij elkaar komen! 
De presentielijst gaat rond en kan worden getekend door de aanwezigen. Van de 46 uitgenodigde leden zijn er 
aanwezig 25 personen: Jos Bos, Peter Burhenne, Hans Buursma, Henny Doré, Elian van Ewijk, Joek Huijs, 
Louis Huys, Pierre Janssen, Ton Janssen, Twan Kok, Bert Kort, Hay Kuijpers, Henk van Leeuwen, Wim Lemmen, 
Jan Maas, Jan Nabben, Henny Nijhof, Arno Rayer, Annemie Rayer, Ton Saris, Hans Sijtsma, Herman Urselman, 
Thei Versleijen, Hub Vervoort, Piet van Wieringen. 11 afmeldingen: Huub Hendrikx, Wil Hermans, Math 
Hunnekens, Mart Massa, Peter Nieuwenhuis, Theo Smetsers, Michael Stiene, Jac Thissen, Hay Timmermans, 
Eric Urselmann, Ger Vissers. 
On-afgemeld afwezig zijn 10 personen: Roy Benders, Baer van Daal, John Ingenpasz, Giovanni Loi, Piet 
Maassen, Addy van Minderhout, Gian Nielissen, Herman Rayer, Bert van Rijn, Casper Tiggelers.  
Er wordt een minuut stilgestaan bij het overlijden van 2 leden: Thei Bongers in 2020 en Ton Weber in 2022. 
Peter Nieuwenhuis was 25 jaar lid en aan hem zal een presentje thuis worden aangeboden. 
Wim Lemmen neemt afscheid van het bestuur na 13 jaar, en ook hij ontvangt een cadeau in de vorm van een 
Venlo-bon. 
 

2. Notulen van de jaarvergadering 2019 d.d. 13-12-2019 
E zijn geen opmerkingen betreffende deze notulen. Daarmee worden ze als akkoord bevonden! De eerstvolgende 
notulen zullen binnen 1 maand na de vergadering worden toegestuurd per email. 
 

3. Bestuursverkiezing 
De heer Jos Bos was in 2020 volgens rooster aftredend als bestuurslid; de heer Elian van Ewijk heeft zich als 
kandidaat gemeld. Hij stelt zich aan de leden voor! De heer Wim Lemmen neemt dus afscheid als bestuurslid; hij 
zal zich wel blijven inzetten voor de organisatie van de wedstrijden. Met algemene stemmen worden Jos en Elian 
verkozen in het bestuur. Elian zal langzamerhand de taken van Hay Timmermans overnemen.  
 

4. Jaarverslag 2020 en 2021 
Het jaarverslag 2021 wordt door de secretaris voorgelezen. Het verslag van 2020 heeft iedereen bij de uitnodiging 
voor de vergadering ontvangen. Er zijn geen opmerkingen over beide verslagen. Ze zullen op de website ter 
beschikking gesteld worden. De secretaris wordt bedankt voor de verslagen. 
 

5. Financieel jaarverslag 2020 en 2021 
Balans en resultatenrekening wordt gepresenteerd via de beamer. Jos Bos licht het geheel toe. In 2020 is er een 
klein negatief saldo. 2021 laat een ander beeld zien. Er zijn weinig extra kosten zoals visaankoop en onderhoud, 
zodat er een positief saldo te zien is. De plaatsvervangend voorzitter bedankt de penningmeester voor het 
nauwkeurige verslag. Er zijn verder geen vragen omtrent het financieel verslag. 
 

6. Verslag kascommissie 
Namens de kascommissie neemt Twan Kok het woord; hij complimenteert de penningmeester. De commissie 
heeft geen enkel foutje kunnen ontdekken. Zeer correct en nauwkeurige boekhouding. 
 

7. Begroting 2022 
Het financieel overzicht zal er voor dit jaar anders uitzien vanwege meerdere onderhoudsplanningen. (Zie het 
ingevoegde agendapunt 12). Bovendien wordt er in 2022 weer vis aangekocht. Er zal dus een negatief resultaat 
te zien zijn aan het einde van het jaar. 
 

8. Verkiezing kascommissie 
Theo Smetsers moet plaats maken voor een nieuwe reserve. Voor 2022 zullen Twan Kok en Jan Nabben de 
kascommissie vormen. Reserve zal dan Wim Lemmen zijn. 
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9. Wedstrijden 

*Jan bespreekt het verloop van de 10 wedstrijden. Hij is tevreden over de vangst en het verloop ervan. Op de 
vraag, of het tijdstip van de wedstrijden misschien naar voren gehaald kan worden, antwoordt Jan, dat er nog 
mensen in het arbeidsproces zitten en dan niet mee zouden kunnen doen. De cateraar voor de barbecue na de 
laatste wedstrijd zal vervangen worden door een ander. Er waren diverse klachten over het aanbod. 
De betaling van de wedstrijden en BBQ kan contant of per bank worden betaald. Bij het aanmeldformulier kan men 
aangeven, hoe de betaling zal plaatsvinden. In april komt de mogelijkheid voor opgave op de website. 
* Vanaf dit jaar worden er dagvergunningen verkocht. Te koop bij Zalzershaof. Maximaal 5 per dag. € 5,00; er 
worden geen dagvergunningen verkocht als er wedstrijden zijn. De controle is bij Zalzershaof. 
* Als er ongewenste zaken plaatsvinden aan de Tangkoel, meldt dit dan bij een van de controleurs, waarvan de 
namen in het kastje hangen. 
* De jaarkalender 2022 wordt door de leden goedgekeurd. 
* De onderhoudsplannen zijn gemaakt. 
 

10. Ledenadministratie m.i.v. 2023 
*Elian legt de plannen uit van verandering van de ledenadministratie met ingang van 2023. 
Sportvisserij Nederland zal de administratie overnemen. Aanmeldingen zullen via hen lopen. Ook de 
verlengingen worden door SVNederland geregeld. In september ontvangt iedereen een formulier om een 
machtiging af te geven voor automatische afschrijving van de contributie. Als men geen machtiging wil afgeven 
moet men zelf de betaling regelen. Als deze niet tijdig binnen is bij SVNederland kan men een boete krijgen. 
Bovendien komen dan administratiekosten bij de betaling. 
Bij “leden online” van Sportvisserij Nederland kan men zelf zijn/haar gegevens inzien. 
Afmeldingen moeten vóór 1 oktober bij SVNederland binnen zijn. 
*In juli zal er aan diverse Venlose vijvers de “ZomerVISkaravaan” voor de jeugd van de groepen 6, 7 en 8 
plaatsvinden. SvNederland organiseert dit. Van onze vereniging worden vrijwilligers gevraagd. Te zijner tijd zal er 
informatie op de website komen. Aankondiging van viskaravaan wordt gedaan d.m.v. posters bij de scholen. 
SVNederland zorgt voor materiaal en regelt de aanmeldingen. Onze vereniging zorgt voor een lunch. Misschien 
komt er een persoon, bekend van YouTube. Ook wij kunnen reclame maken hiervoor bv. via de dorpsraad Hout-
Blerick. 
* De vereniging heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor bv. als iemand iets kapot maakt aan de 
vijver. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt door de gemeente aangeboden. 
 

11. Contributievaststelling 2023 
De vijvercontributie voor de actieve leden wordt verhoogd met € 0,50 en wordt nu dus € 18,00; 
vergunninghouders gaan € 26,00 betalen. 
 

12. Zienswijze dijkverlegging en voorstellen SVLimburg 
Jan maakt op het grote scherm de voorstellen van de dijkverlegging duidelijk. Ook als de Tangkoel buitendijks 
komt, blijft er altijd een toegang naar de Tangkoel d.m.v. demontabele wanden aan de Voortweg. Er zijn nog diverse 
knelpunten en vragen.  
SVLimburg heeft haar mening gegeven m.b.t. het afweren van de aalscholvers; gaas onder de brug, 
vissenbossen midden in de vijver, tussen de steigers 17 en 18 oeverbegroeiing en gaas. Hiervoor wordt wel 
subsidie gegeven, maar zal voor onze vereniging ook extra kosten meebrengen. Vissenbossen houdt in, dat er 
palen in het water komen (tot 10-15 cm boven water) waartussen wilgentakken worden gevlochten. Hiertussen 
kunnen de vissen schuilen tegen de aalscholvers. Ze zullen professioneel worden geplaatst. Na een 
visserijkundig onderzoek is te zien welke vissen op de vijver zitten.  
 

13. Rondvraag 
* SVLimburg is van mening dat de vissenbossen beter in de lengte van de vijver kunnen komen. 
* Op de vraag, of bij steiger 1 de waterplanten niet weggehaald kunnen worden, komt het antwoord dat dit niet 
mogelijk is, omdat er heel veel glas ligt bij 1, waardoor daar niemand in het water kan. 
* Kunnen er plaatjes van de steigernummers komen aan het begin van de ingang bij het pad aan de overzijde? 
* Er ligt veel hout in de vijver! Dit zijn afgebroken takken bij de stormen van februari/maart. 
* Een compliment wordt gegeven voor de manier waarop het gebied rondom de Tangkoel wordt bijgehouden. 
* Er zal nog een email verstuurd worden naar de deelnemers van het onderhoud. Een plan van aanpak wordt ter 
plaatse nog gesmeed. 
 
 

14. Sluiting 
Allen dank voor het meedenken en aanwezigheid. 
Namens het bestuur, Secretaris, Annemie Rayer 

 
 
 
 


