Verslag algemene ledenvergadering HSV de Rietvoorn d.d. 13-3-2014
Aanwezig:
Afwezig:
Afmeldingen:

37 leden (inclusief het bestuur)
De voorzitter: Peter Bijsmans
7 leden

1. Opening
Peter Jabobs heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. Hij deelt de leden
mede dat Peter Bijsmans zijn functie als voorzitter van de vereniging om persoonlijke redenen
heeft neergelegd. Peter Bijsmans wordt door alle leden bedankt voor zijn bewezen diensten voor
de vereniging.
2. Bestuursverkiezing
Het besluit van Peter Bijsmans is ook via de website kenbaar gemaakt en wordt gerespecteerd.
Om die reden is tevens een bestuursverkiezing noodzakelijk en van de oproep via de website is
geen gebruik gemaakt. Er hebben zich geen kandidaten beschikbaar gesteld. De zittende
bestuursleden Leon Gubbels en Peter Jacobs treden af en stellen zich wederom beschikbaar en
worden tegelijkertijd weer benoemd. Zij dragen Roy Eurlings en John Ramaekers voor om in het
bestuur zitting te nemen en stellen de leden voor om John Ramaekers tot voorzitter van HSV de
Rietvoorn te benoemen. De aanwezige leden stemmen in meerderheid met deze voordracht in.
De samenstelling van het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Visstandbeheer

Naam
J(ohn) Ramaekers
L(eon) Gubbels
P(eter) Jacobs
R(oy) Eurlings

Na zijn benoeming neemt de voorzitter het woord en geeft aan wat zijn doelstellingen voor de
toekomst zijn. Belangrijke punten hierin zijn meer saamhorigheid, onderling respect en orde en
netheid.
3. Financiën
3.1. Toelichting op de financiële jaarstukken 2010-2013
De voorzitter geeft uitleg over de vraag waarom de financiële jaarstukken nu pas gereed
zijn. Dit komt omdat er geen aansluiting was op de eind-saldi van 2009 te gevolge van het
overlijden van de vorige penningmeester Jan Ramaekers. Het is een behoorlijke klus
geweest om de boekhouding te herstellen, maar dit is uiteindelijk gelukt. De jaarrekeningen
worden vervolgens toegelicht. Hieruit blijkt dat het eigen vermogen van de vereniging in de

afgelopen 4 jaar meer dan verdubbeld is.
Het bestuur wordt gevraagd om toe te lichten waaruit de post bestuurskosten bestaat. Het
bestuur antwoord, dat dit overstijgende kosten zijn die niet op andere posten geboekt
worden, zoals de hostingskosten van de website, het afhuren van het gemeenschapshuis en
ook de kosten van afsluiting van het seizoen/prijsuitreiking. Ook wordt geïnformeerd
waarom alleen de netto kantine-inkomsten op de balansen vermeldt staan. Het bestuur
antwoord dat m.i.v. 2014 een nieuwe boekhouding voor de kantine wordt gevoerd,
waardoor inkomsten en uitgaven beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Er wordt
toegezegd dat In de jaarrekening 2014 de inkomsten en uitgaven van de kantine worden
opgenomen.
3.2. Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie (Patrick Houben, Jan Rijksen en Bjorn de Bijl) hebben de
jaarstukken 2010-2013 gecontroleerd. Bjorn de Bijl licht namens de commissie toe dat de
boekhouding gedetailleerd was en dat de gepresenteerde jaarrekeningen 2010-2013
correct zijn. De penningmeester wordt zodoende decharge verleend voor de jaarrekeningen
2010-2013.
3.3. Begroting 2014
Er wordt een overzicht met de begroting voor het jaar 2014 uitgedeeld. Dit overzicht wordt
uitvoerig besproken en unaniem vastgesteld.
3.4. Contributieverhoging 2015
De voorzitter legt uit dat een contributieverhoging voor 2015 noodzakelijk is, vanwege
verhoogde afdrachten aan Sportvisserij Nederland en de federatie Limburg. Deze verhoogde
afdrachten zijn al in 2013 ingevoerd, maar niet door onze vereniging doorgevoerd. Door de
leden worden vraagtekens hierbij gesteld, omdat het eigen vermogen van de vereniging vrij
groot is. Door het bestuur wordt geantwoord, dat de vereniging over voldoende
weerstandsvermogen moet beschikken om onvoorziene risico’s af te dekken zoals
bijvoorbeeld een grote vissterfte. Tijdens de discussie over dit punt wordt de behoefte aan
een beleidsplan kenbaar gemaakt en vervolgens wordt tot stemming over gegaan.
Uiteindelijk wordt met meerderheid der stemmen besloten tot een contributieverhoging
van € 2 met ingang van 1-1-2015.
4.

Beleidszaken
4.1. Planning/gevolgen werkzaamheden vijver
Er wordt een overzicht uitgedeeld met de planning van de werkzaamheden aan de vijver,
zoals afgegeven door de gemeente. Leon Gubbels licht e.e.a. toe. Volgens de planning zal
de vijver tot en met week 21 niet volledig gebruikt kunnen worden in verband met het
inzaaien van de oevers (weiland en boskant). Dat wordt dus behelpen en het heeft ook
consequenties voor een aantal wedstrijden. Voor die periode wordt bekeken of het mogelijk
is om de buitenkant van het nieuwe stuk in gebruik te nemen. Met de wedstrijdcommissie
van de witvissers wordt naar een oplossing gezocht voor de wedstrijden die in deze periode
vallen.
4.2. Consequenties overeenkomst gemeente
Eind 2013 is een nieuwe huurovereenkomst gesloten met de gemeente. Het bestuur heeft
naar aanleiding daarvan een gesprek met de gemeente gehad om het looprecht om de
vijver te krijgen en om naar een oplossing voor het parkeerprobleem te zoeken. Het verzoek

voor ingebruikgeving van de grond (looprecht) is helaas afgewezen. Wel is er vrijstelling
gegeven om maximaal 15 keer per jaar de wei als parkeerplaats te mogen gebruiken tijdens
officiële wedstrijden, onder voorwaarde dat het terrein niet beschadigd wordt.
De vijver is nu dus publiek toegankelijk en vormt een onderdeel van de openbare ruimte.
Om die reden is het bestuur bij de gemeente ingestoken dat de kosten van het onderhoud
en ledigen van de prullenbakken niet meer voor rekening van de vereniging zijn, maar voor
rekening van de gemeente. De gemeente is daarmee akkoord gegaan. Voor de vijver wordt
nog een onderhoudsplan opgesteld (maai- en snoeibeurten)
4.3. Plan van aanpak visstand beheer
Er wordt een tabel uitgedeeld met een voorzet voor een planning ten behoeve van het
visstand beheer. Het uitgangspunt is niet alleen het uitzetten van vis maar maatregelen
treffen tegen het aalscholver- en meervalprobleem. Naar aanleiding van de vangsten van
afgelopen tijd ontstaat er een uitvoerige discussie over dit thema. Een groot gedeelte van de
aanwezige leden pleit voor uitzetting van een grote hoeveelheid witvis ten gevolge van de
aalscholvervraat. Volgens hen is de vijver zo als leeg en moet er 1000-1500 Kg vis bij worden
gezet. De voorzitter beaamt dat de aalscholvers afgelopen winter flinke schade hebben
veroorzaakt, maar dat het niet zo kan zijn dat het verenigingsgeld altijd naar een beperkt
aantal leden vloeit. Zo is de afgelopen 15 jaar nooit iets aan het karper bestand gedaan. Hij
is van mening dat er iets aan het aalscholverprobleem gedaan moet worden en daarvoor
zijn verschillende mogelijkheden: zwarte zwanen, de cormoshop en de agrilaser. De
aalscholver is echter wettelijk beschermd en de mogelijkheden zijn dus zeer beperkt. Er is
nog geen enkele oplossing die echt werkt. De voorzitter vraagt of zich vrijwilligers willen
aanmelden voor aanpak van het aalscholverprobleem. Van de aanwezigen geeft zich
niemand hiervoor op. Als antwoord op het uitzetten van een grote hoeveelheid witvis geeft
Roy Eurlings aan dat het uitzetten van een dergelijke hoeveelheid vis boven de draagkracht
van de vijver ligt en dat dit ongetwijfeld vissterfte tot gevolg heeft. Hij heeft namelijk
onderzoek gedaan naar de oorzaken van vissterfte bij een aantal verenigingen en noemt
deze bij naam. Concluderend wordt besloten om 250 Kg extra voorn te bestellen onder
voorwaarde dat deze nog leverbaar is. Zo niet, dan zal het bestuur 250 Kg andere witvis
bijbestellen, buiten de 250 Kg voorn die al in bestelling is. Ook wordt besloten om de
agrilaser en een koppel zwarte zwanen aan te schaffen, omdat dit de meest diervriendelijke
oplossing voor het aalscholverprobleem is.
4.4. Jeugdbudget
In het verleden is er binnen onze vereniging onvoldoende aandacht geweest voor de jeugd
en was er geen jeugdbudget. Hierin wil het bestuur nu verandering brengen en stelt voor
om vanaf 2014 hiermee te beginnen en een budget hiervoor vrij te maken. Dit voorstel
wordt door iedereen goedgekeurd.
4.5. Open dag HSV de Rietvoorn
Als de werkzaamheden aan de vijver gereed zijn lijkt dat een mooi moment om deze periode
af te sluiten met een feestelijke heropening van de vijver in de vorm van een open dag.
Iedereen stemt hiermee in.
4.6. Aanleg terras kantine
Tijdens de werkzaamheden heeft het terras flink te lijden gehad. Er wordt voorgesteld om
een nieuw terras aan te leggen. Iedereen gaat hiermee akkoord.

5. Rondvraag en sluiting
Rondvraag
Dhr. Staal vraagt of het mogelijk is om de borden ‘verboden voor honden in het water te laten’
terug te plaatsen. Het bestuur geeft aan hier zeker naar te kijken.
Dhr. Holtman geeft aan dat er in het verleden sprake was om een pomp in de vijver te plaatsen
tegen blauwalg. Het bestuur geeft aan dat de waterbodem nu gesaneerd is en dat een pomp
daarom niet meer noodzakelijk is.
Dhr. v.d. Kuit vraagt of het geen goed idee is om andere verenigingen bij ons uit te nodigen.
Het bestuur geeft aan dat hiervoor altijd animo was.
Dhr. Pantus informeert naar de nationale hengeldag: gaat de vereniging iets organiseren?
Het bestuur geeft aan dat de vereniging in het verleden te weinig aandacht hiervoor heeft
geschonken, maar dat dit jaar wel iets georganiseerd wordt.
Dhr. Schoffelen vraagt of de datums van de karper wedstrijden al bekend zijn.
Het bestuur antwoordt dat deze data nog niet bekend zijn, maar zo spoedig mogelijk worden
besproken. Via de website zullen deze bekend worden gemaakt.
In het algemeen wordt verzocht om de volgende ALV in grotere ruimte te houden.
Het bestuur zal dit voor de volgende ALV regelen.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en
wenst iedereen wel thuis.

