Verslag algemene ledenvergadering HSV de Rietvoorn d.d. 31-3-2015
Aanwezig:
Afmeldingen:

29 leden (inclusief het bestuur)
1 lid

1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.
2. Verslag ALV 2014
Het verslag van de algemene ledenvergadering 2014 wordt behandeld en vervolgens vastgesteld.
3. Terugblik 2014
Het jaar 2014 was een bewogen jaar voor onze vereniging, een jaar waarin we nog een groot
gedeelte van het jaar met de renovatie van de vijver te maken hebben gehad maar ook een jaar
waarin we een fantastische opening van onze vijver hebben gehad in combinatie met nationale
hengeldag. Er wordt een terugblik over 2014 gegeven waarbij stil wordt gestaan bij de volgende
thema’s: Overlast aalscholvers, visuitzetting, aanleg terras kantine, heropening vijver en
nationale hengeldag, parkeren weilandgedeelte, overlijden van Piet de Bruin en Alex Cremer,
inbraak kantine, intrekking parkeerontheffing weiland en bezwaarschrift en de aanschaf van de
agrilaser.
4. Financiën
4.1. Toelichting op de financiële jaarstukken 2014
De voorzitter geeft uitleg over de financiële jaarstukken van 2014. Er is afgesloten met een
positief resultaat van € 1014,78 en het eigen vermogen is daarmee gegroeid naar
€ 29.857,26.
4.2. Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie (Patrick Houben, Jan Rijksen en Bjorn de Bijl) hebben de
jaarstukken 2014 gecontroleerd. Bjorn de Bijl licht namens de commissie toe dat de
gepresenteerde jaarrekening 2014 correct is. De penningmeester wordt zodoende decharge
verleend voor de jaarrekening 2014.
4.3. Begroting 2015
I.v.m. de voorgenomen investeringen in de visstand is geen begroting 2015 opgesteld. Het is
nog onduidelijk welke vissoorten en welke hoeveelheden worden uitgezet.

5. Beleidszaken
5.1. Beleidsplan 2015-2020
Het voorgelegde beleidsplan wordt door de ALV vastgesteld met enkele opmerkingen en
aanpassingen. Dit betekent concreet het volgende:
1. Wij willen een eigentijdse vereniging zijn, die de sportvisserij voor alle vissers bevordert
door een goede en gevarieerde visstand, waar veel activiteiten worden ontplooid en
met een open en transparant bestuur. Daar is een strenge handhaving voor nodig en we
willen geen (ge)rotzooi om de vijver. We blijven een vijver waar iedereen zijn visje kan
vangen zowel de karpervisser als ook de witvisser, maar zeker ook niet te vergeten de
recreatieve visser.
2. De statuten en reglementen zijn verouderd en moeten worden aangepast.
Onze statuten en regelementen dateren namelijk van respectievelijk 1968 en 1986. Het
bestuur doet dan ook een voorstel tot wijziging conform procedure.
3. De verenigingsstructuur kan door aanpassing van de statuten en reglementen verder
worden uitgebreid. Naast de (vereiste) Algemene Ledenvergadering, het bestuur en de
kascontrole commissie ontstaat er dan ruimte voor een commissie voor beroepszaken,
een jeugdcommissie, een wedstrijdcommissie en een controleurscommissie.
4. De prijzen van contributies worden verhoogd en het inschrijfgeld wordt verhoogd naar
€ 15 (voor jeugdleden gratis). De prijzen van dagkaarten worden verhoogd naar € 5 voor
senioren en € 2 voor junioren.
5. Het bestuur wordt gemandateerd om autonome verhogingen (afdrachten aan
Sportvisserij Nederland en de federatie Limburg) in de contributiegelden door te
berekenen, zonder toestemming van de ALV.
6. De kantineprijzen blijven op een schappelijk niveau.
7. Het eigen vermogen van de vereniging wordt bevroren op plafond van € 30.000.
8. Bij 250 leden wordt een ledenstop ingesteld. Verder is bepaald dat nieuwe leden voor
een periode van 3 jaar aspirant lid blijven.
5.2. Ledenadministratie en contributie inning
Er wordt ingestemd om de contributies in de toekomst alleen nog maar per bank te innen
en niet meer per kas. Hierdoor ontstaat een betere controle op de geldstromen binnen de
vereniging.
6. Overige onderwerpen
6.1. Parkeer- en meervalproblematiek
Het bestuur blijft in overleg met de gemeente om het parkeerprobleem op te lossen. Maar
hiervoor is waarschijnlijk een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning
noodzakelijk. Er zal een petitie worden ondertekend die ook in de wijk zal rondgaan.
Voor de meerval ligt het probleem anders: afgevangen meerval kan weliswaar worden
uitgezet op een daarvoor beschikbaar gestelde vijver, maar voor het transport is een aparte
vergunning noodzakelijk.
6.2. Overlast aalscholvers
Er is een agrilaser aangeschaft en deze doet zijn werk voortreffelijk. Dit probleem is dan ook
zover als verholpen en bij deze ook gelijk een dankwoord voor dhr. Smeets en de
vrijwilligers die hier mede voor hebben gezorgd.

6.3. Keet naast kantine
Deze keet is eigendom van de vereniging en zal in de toekomst worden vervangen worden
door een andere voorziening die als opslag kan gaan dienen.
6.4. Nachtvissen
De gemeente Heerlen is zeer te spreken over de manier hoe het nachtvissen bij ons
georganiseerd is en verloopt. Wij gelden voor het nachtvissen als voorbeeld voor andere
verenigingen, dus laten we dit ook zo houden.
7. Bestuursverkiezing
Als gevolg van de statuten treedt de voorzitter na zijn 1e jaar af. Hij stelt zich daarbij ook gelijk
weer herkiesbaar en wordt door de ALV per 31-05-2015 opnieuw verkozen omdat er geen andere
kandidaat is.
8. Rondvraag en sluiting
Dhr. Adriolo informeert naar de functie is van het witte reservoir naast de kantine.
Dit gaat gebruikt worden voor de ontsmetting van de netten en matten er moet alleen nog het
een en ander worden uitgezocht over de te gebruiken vloeistof.
Dhr. Voncken vraagt of het mogelijk is om op diverse visstekken een aantal stoeptegels neer te
leggen i.v.m. de modder. Verder vraagt hij of het voeren van de eenden door de medewerkers van
de kantine kan stoppen.
Het bestuur antwoord op de eerste vraag dat dit alleen in overleg met de gemeente kan en de
gemeente hier niet mee zal instemmen. V.w.b. het voeren van de eenden zal het bestuur de
betrokkenen nogmaals hierop aanspreken.
De heer Melchert vraagt om duidelijkheid omtrent het tentenbeleid te geven.
Het bestuur verwijst hem naar de website. Daarop staat alles tot in de details beschreven.
Dhr. Bijsmans heeft zijn bedenkingen bij het feit dat mensen die nog niet zolang lid zijn controleur
worden en vraagt zich verder af of deze mensen ook naar een bewijs van goed gedrag wordt
gevraagd.
De voorzitter antwoord hierop dat iedereen een gelijke kans verdient en dat er binnen de
vereniging geen vooroordelen moeten zijn. Bovendien mogen we blij zijn dat er nog controleurs
zijn.
De voorzitter sluit om 21.02 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en
zijn of haar inbreng.

