Hengelsportvereniging "De Hering" Schinveld
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notulen van de jaarvergadering welke gehouden werd op zondag 22 februari 2015 om 10.00 uur in “BovenWater”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
51 leden en 8 bestuursleden.
Afgemeld:
8 leden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Opening.
De voorzitter, Jo Severens, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Hij geeft aan verheugd te zijn over de goede opkomst. Hij spreekt de hoop uit dat het een prettige vergadering mag
worden en dat iedereen na afloop tevreden huiswaarts keert. De voorzitter geeft aan dat het voorbije jaar hard
gewerkt is en dankt alle vrijwilligers en bestuursleden die zich hebben ingezet. Hij geeft ook aan dat er de
gesprekken met de gemeente langzaamaan ten einde lopen. Verder een woord van dank aan de uitbater, waarmee
prima samengewerkt wordt. Vervolgens maakt de voorzitter bekend dat bij punt 8 de wethouder en de LOO zullen
verschijnen voor iets extra’s.
Tenslotte staat de voorzitter stil bij de leden van de vereniging welke in 2014 overleden zijn. Hierna volgt een
minuut stilte.
2.
Notulen jaarvergadering 09-03-2014.
De leden hebben deze per mail ontvangen. Ook waren ze in te zien op het publicatiebord en op de website. De
notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3.
Financieel overzicht 2014.
De penningmeester, Nic Friederichs, licht het financieel overzicht toe. Het resultaat van 2014 is uitgekomen
volgens begroting. Er volgt een applaus van de aanwezige leden. Er zijn geen verdere vragen door de leden.
4.
Verslag kascontrole commissie.
Dhr. Henk Hinzen voert het woord namens de kascontrolecommissie, verder bestaande uit Ilona van Kempen en
Bert Post. Henk deelt mede dat alles 100% in orde was en bedankt de penningmeester voor zijn goede werk. Hierna
wordt de penningmeester décharge verleend.
5.
Benoeming kascontrolecommissie.
Hiervoor geven Ilona Hunink, Henk Hinzen en Ger Boels zich op.
6.
Begroting 2015.
De penningmeester presenteert de begroting en zet deze af tegen de realisaties van 2011-2014. Hij licht toe dat er
een (eenmalig) sterk positief resultaat verwacht wordt vanwege de nog te ontvangen subsidies van het afdeknet. De
leden gaan akkoord met de voorgestelde begroting.
7.
Jaarverslag secretaris 2014.
Het jaarverslag wordt voorgelezen. Er zijn geen opmerkingen op dit verslag en keuren het met applaus goed.
8.
Jubilarissen.
John Cremers is 50 jaar lid van de vereniging. Hij ontvangt onder luid applaus een bos bloemen en een envelop.
Roger Theunissen en Jos Gelissen zijn 40 jaar lid van de vereniging. Hiervoor ontvang en zij een speldje, een
waardebon en een bos bloemen.
Vervolgens verschijnt wethouder Evers ten tonele. Hij was aanwezig om na een mooie toespraak de Penning van
Verdienste van de gemeente Onderbanken uit te reiken aan onze trotse wereldkampioen Dieter Friederichs.
Vervolgens reikte de heer Evers onder het vermelden van enkele leuke anekdotes de gemeentespeld uit aan enkele
leden die de afgelopen jaren het 40 jarig lidmaatschap van de vereniging hadden gevierd. Jan Willems, Jos Gelissen
en Roger Theunissen werd deze onderscheiding opgespeld. Koert Oosterbaan was helaas afwezig op deze
vergadering. Hij zal de speld op een later moment uitgereikt krijgen.

9.
Bestuursverkiezing.
Wim Nauta is tussentijds reeds afgetreden. Hij wordt bedankt voor zijn inspanningen als bestuurslid.
Kasper Bloemen, Jack Smeets, Pascal Langlois en Jo Severens zijn allen aftredend en herkiesbaar. Zij worden
herkozen als bestuurslid. Tenslotte stellen Peter Schijns en Ger Nohlmans zich kandidaat als bestuurslid. Nadat zij
zich kort voorgesteld hebben, worden zij gekozen door de leden, waardoor het bestuur vanaf nu uit 10 personen
bestaat.
10.
Samenstelling en activiteiten commissies.
Om te beginnen richt de voorzitter een woord van dank aan alle vrijwilligers die hun bijdrage in de verschillende
commissies geleverd hebben. Hij geeft ook aan dat eventuele aanvullingen van harte welkom zijn.
a. Activiteitencommissie.
Ivo Baten licht toe dat deze commissie tal van activiteiten buiten het vissen om organiseert.
b. Controlecommissie.
Pascal Langlois licht toe dat deze commissie in het leven geroepen is om de veranderingen in de controle
rond aan de vijver in goede banen te leiden. Ook geeft hij aan dat er veel steun is van Leon Stevelmans, die
op vrijwillige basis veel dagkaarten verkoopt en nieuwe leden inschrijft.
c. Jeugdcommissie.
Günter Lenzen geeft een kort overzicht van de georganiseerde jeugdactiviteiten in 2014 en de activiteiten
die in het nieuwe seizoen georganiseerd zullen worden.
d. Public relations.
Nic Friederichs geeft aan dat de opening van de nieuwe vijver de vereniging goede publiciteit heeft
opgeleverd.
e. Vijvercommissie.
Wiel Scheren licht kort het werk van de vijvercommissie toe. Hij maakt verder kenbaar dat er helaas veel
aanplant verdwenen is door toedoen van vissers. Derhalve zal nieuwe aanplant vanaf dit seizoen beschermd
worden door het aanbrengen van gaas. Verder dankt hij de vrijwilligers voor het goede werk dat zij binnen
de commissie verricht hebben.
f. Wedstrijdcommissie.
Jack Smeets licht toe dat het nieuwe wedstrijdboekje gereed is en dat daarin alle info mbt de wedstrijden te
vinden zijn. Ook vraagt hij aandacht voor de karper koppelwedstrijden, waarvan er door het succes in 2014,
dit seizoen drie gevist gaan worden. Tenslotte bedankt hij de leden van de wedstrijdcommissie voor hun
goede werk.
11.
Uitleg aanpak blauwalgproblematiek.
Kasper Bloemen doet uitgebreid verslag van de aanpak van de problematiek en de wijze waarop het bestuur
gehandeld heeft. Hij vraag begrip voor deze werkwijze, die gekozen is in het belang van de vereniging.
Marco Beltgens geeft aan dat het jammer is dat de leden, en met name de vrijwilligers niet vooraf in kennis gesteld
zijn van het afvissen. Kasper antwoord dat het bestuur gemeend heeft dat de gekozen werkwijze op dat moment het
beste zou zijn.
Verder zijn er vragen van enkele leden over de afgevangen vissen, die in de kleiput uitgezet zijn. men vraagt of
deze weer terug komen. Kasper geeft aan dat dit mogelijk is.
Vervolgens vinden nog enkele korte discussies plaats, waarna de voorzitter aangeeft dat er bij de aanpak van de
blauwalgproblematiek veel werk is verricht en dat hierbij ook enkele foutjes gemaakt zijn, waarvoor hij namens het
bestuur de excuses aanbiedt. Hij sluit af met de woorden dat alles met de beste bedoelingen en in het belang van de
vereniging uitgevoerd is.
12.
Vaststellen contributie 2016.
Het bestuur geeft aan geen reden te zien voor een verhoging van de contributie in 2016, en stelt derhalve voor om
in 2016 de verenigingscontributie op hetzelfde niveau te houden als in 2015. Hiermee gaan de leden akkoord.
13.
Vaststellen vijverreglement 2015.
Voorgesteld wordt om enkele punten in het vijverreglement aan te passen. Na een korte toelichting gaan de leden
akkoord. Jo van haren stelt voor om een verbod in te stellen op het gebruik van ongekookte zaden. Het bestuur zal
dit intern bespreken.

14.
Aanpassing huishoudelijk reglement.
De aanpassingen in het huishoudelijk reglement hebben ter inzage op het prikbord gehangen. Hier zijn geen op- of
aanmerkingen op, waarna het nieuwe huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de leden.
15.

Forelvissen.

Het forelvissen is in 2014 weer buiten de deur georganiseerd aan forellenvijver Bergeinde te Opoeteren.
Dit was zeer geslaagd. Het bestuur stelt voor het forelvissen in 2015 op gelijke wijze te organiseren,
wellicht op een andere locatie. Dit zal plaatsvinden op 31 mei 2015.
16.

Uitreiking “De Drijver” aan de vrijwilliger van het jaar 2014.

De voorzitter geeft aan dat het bestuur Martin Frijns tot vrijwilliger van het jaar gekozen heeft. Hij
ontvangt onder luid applaus de bijbehorende oorkonde, de wisseltrofee genaamd “de Drijver” en een bos
bloemen.
17.

Bestuursmededelingen.

De voorzitter vraagt aandacht voor de waterschapsverkiezingen, waarover in het Visblad en op de website
van Sportvisserij Nederland veel informatie te vinden is. Hij geeft aan dat het in het belang van de
hengelsport is als er op kandidaten uit de hengelsport gestemd wordt.
Verder geeft hij aan dat het Visblad voor alle leden gratis is mee te nemen. Er liggen nog diverse
exemplaren in de verenigingsruimte.
Tenslotte geeft hij aan dat op 8 maart een hardloopwedstrijd langs de vijver (niet op het terrein zelf)
gehouden wordt. Hierdoor zal enige hinder mbt de bereikbaarheid van de vijver kunnen optreden.
18.

Rondvraag.

Wim Nauta:
- Hij vraagt waar de bonnen van de wedstrijden in 2015 gehaald worden. Jack Smeets
antwoordt dat deze bij Kuijpers, Heijnens en Backers gehaald zullen worden. Marco
Beltgens geeft aan dat hij bij Heijnens geregeld voor een gesloten deur staat. Jack geeft
aan dit te zullen bespreken met Heijnens.
- Verder vraagt Wim waar men een ontheffing voor de fiets kan krijgen. Uitgelegd wordt
dat deze voor invaliden bij BovenWater te verkrijgen is.
19.
Sluiting.
De voorzitter vraagt de aanwezigen nog aan onze jeugd te denken. In de verenigingsruimte hangen nog diverse
enveloppen.
Tenslotte bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid. Hij dankt de leden voor de geweldige opkomst en wenst
iedereen nog een prettige zondag.
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