Verslag algemene ledenvergadering HSV De Rietvoorn d.d. 24 mei 2012

Aanwezig:
Afmeldingen:

34 leden (inclusief het voltallige bestuur)
5 leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezige leden van harte
welkom. Vervolgens verzoekt de voorzitter om 1 minuut stilte ter nagedachtenis van het
overleden lid dhr. Boosten.
2. Vaststelling verslag algemene ledenvergadering d.d. 22-4-2010
Het verslag wordt behandeld en ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarstukken 2010/2011 alsmede de begroting 2012
De jaarstukken 2010/2011 worden voor kennisgeving aangenomen. Uit de jaarstukken 2010/
2011 wordt geconcludeerd dat het eigen vermogen van de vereniging ten opzichte van 2010 met
ca. € 8.000 euro is toegenomen. Dit is een positieve ontwikkeling. De jaarstukken moeten wel
nog te zijner tijd worden vastgesteld, nadat de in te stellen kascontrole commissie verslag heeft
uitgebracht (zie agendapunt 4). De begroting 2012 wordt unaniem vastgesteld.
4. Instellen kascontrole commissie
De voorzitter vraagt, wie zich voor de kascontrole commissie beschikbaar wil stellen. 3 Leden
melden zich hiervoor aan: Jan Rijksen, Bjorn de Bijl, en Patrick Houben. Deze zullen de planning
van de controle met de penningmeester afstemmen.
5. Rondvraag
a. Grasmaaien
In verband met overlast wordt het bestuur verzocht om er voor te zorgen dat op woensdag
geen gras meer gemaaid wordt. Het bestuur zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden.
b. Inschrijfgeld witviswedstrijden
Naar aanleiding van de prijsverhoging van de inschrijfgelden (van € 23,50 naar € 27,50)
wordt de vraag gesteld of de prijzen(pot) dan ook omhoog gaan. De voorzitter antwoord dat
de witviscommissie dit zelf bepaald, maar dat de witviswedstrijden in principe wel
kostendekkend moeten zijn.
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c. Ingang visvijver
De vraag wordt gesteld of de paal bij de ingangspoort van de visvijver kan worden
verwijderd. Het merendeel van de leden en het bestuur gaat daarmee akkoord. De paal zal
worden verwijderd.
d. Nationale hengelsportdag
26 mei is nationale hengelsportdag. Er wordt gevraagd of die dag ook dagkaarten
uitgeschreven dienen te worden. Voor volwassenen is dit wél het geval, voor de jeugd tot 13
jaar niet. Bij evenementen geldt voor de jeugd namelijk een wettelijke uitzonderingsregel.
e. Bezetting kantine
Door de leden wordt geïnformeerd naar de bezetting van de kantine. Dit naar aanleiding van
enkele personele wisselingen. De voorzitter geeft tekst en uitleg over de personele perikelen
die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan. Die hebben natuurlijk een effect op de
openingstijden gehad. De voorzitter brengt onder de aandacht dat het een lastige opgave is
om e.e.a. in goed onderling overleg te regelen, maar dat door de huidige bezetting van de
kantine (door Fred en Sylvia) de problemen naar verwachting opgelost zijn.
f. Begroting
In de rondvraag wordt naar aanleiding van de begroting 2012 de vraag gesteld op welke wijze
de prijzen van de witvissers en de viscompetitie in de begroting opgenomen zijn. De
penningmeester licht een en ander toe. Vervolgens wordt kort gediscussieerd over de
laatste aankoop van een partij grote voorn en de vissterfte die daaronder heeft plaats
gevonden.
g. Cursus controle visdocumenten
De controleurs zijn allen geslaagd voor de toets van de cursus controle visdocumenten die
door sportvisserij Nederland georganiseerd werd. Ofschoon onderling afgesproken was dat
de toetsuitslagen (aantal punten) binnenskamers zouden blijven, heeft 1 controleur zich
kennelijk niet aan die code gehouden. De voorzitter stelt dat hij dit geen goede zaak vindt.
Vanuit de controleurs wordt naar voren gebracht, dat het aantal behaalde punten
ondergeschikt is. Een controleur die dagelijks aanwezig is en zijn werk doet, heeft voor de
vereniging meer toegevoegde waarde dan een controleur die met glans geslaagd is en maar
incidenteel komt “aanwaaien”. De aanwezige leden delen die mening en feliciteren de
controleurs met het behaalde resultaat.
h. Meerval
Een van de aanwezige leden uit zijn frustratie over het doden van meerval. Hij heeft dit 1
keer geconstateerd en is van mening dat dit niet door de beugel kan. Het meervalprobleem is
bekend en de voorzitter geeft zijn persoonlijke mening daarover weer. Zoals bekend is een
wetswijziging in voorbereiding, waardoor de meerval niet meer beschermd is en er gericht op
gevist mag worden. Tot die tijd is de meerval nog steeds een beschermde vissoort die onder
de flora- en faunawet valt en de vereniging dient de wet nu eenmaal te respecteren.
6. Sluiting
Aangezien er geen gebruik meer van de rondvraag wordt gemaakt, sluit de voorzitter de
algemene ledenvergadering en geeft vervolgens het woord aan de heer Schut,
beleidsmedewerker van de gemeente Heerlen. De heer Schut is door het bestuur uitgenodigd om
een toelichting te geven over het plan van aanpak inzake de renovatie van de visvijver.
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TOELICHTING AANPAK RENOVATIE VISVIJVER
De heer Schut schetst de prioriteitstelling die gemeente Heerlen hanteert bij de aanpak van de
viswateren binnen de gemeente. Naar verwachting zal de vijver van HSV de Rietvoorn pas in 2014
onderhanden worden genomen. Aangezien het bestuur gemandateerd is, zal het bestuur het
aanspreekpunt en gesprekspartner voor de gemeente zijn. Bij de renovatie zal de vijver overigens
niet worden leeg gepompt maar zal een andere techniek worden ingezet. De leden vinden dit
jammer omdat daardoor de meerval niet kan worden afgevangen. De heer Schut licht toe op welke
punten de vijver aangepakt zal worden. Zo zullen onder andere de beschoeiing en het asfaltpad
onderhanden worden genomen. Het plan van aanpak moet echter nog volledig worden uitgewerkt.
Zodra dit gereed is, zal de heer Schut met het bestuur kortsluiten. De leden vragen of het
aalscholverprobleem eveneens in het plan van aanpak wordt meegenomen. De heer Schut
antwoordt dat de aalscholver zelf niet aangepakt kan worden omdat de aalscholver beschermd is
volgens een EU-richtlijn. In het plan van aanpak zal echter wel de aandacht worden gericht op het
ecologisch evenwicht in de vijver, zoals de waterkwaliteit en voldoende broedgelegenheid. De leden
vragen of dit laatste niet koste van het aantal visplaatsen gaat, zoals bij de vijvers in Meezenbroek.
De heer Schut bevestigt dat dit in Meezenbroek het geval is maar wijst erop dat de problemen in
Meezenbroek juist ontstaan zijn omdat er sprake was van een grote kuip waardoor het ecologisch
evenwicht verbroken was. Gevolg: er werd bijna geen enkele vis meer gevangen. De Weltervijver is
qua structuur niet te vergelijken met die van Meezenbroek, gelet op het moeras- en ondiepe
gedeelte. Hij schat dus in dat het aantal visplaatsen niet verminderd zal worden. Vanuit de leden
wordt ingebracht om deze kans aan te grijpen en een aantal leden - die daarin geïnteresseerd zijn naar de cursus visstandbeheer van sportvisserij Nederland te sturen. Zodoende wordt de basiskennis
in huis gehaald en kunnen (toekomstige) problemen mogelijk worden voorkomen. Verder wordt
gevraagd of de parkeerproblematiek ook door de gemeente zal worden aangepakt. De heer Schut
geeft aan hij slechts de rol van waterbeheerder vervult. Hij zal de problematiek intern met een
verkeerstechnisch medewerker bespreken. In antwoord op de vraag hoeveel budget de gemeente
voor de aanpak van de Weltervijver beschikbaar heeft, geeft de heer Schut aan dat dit ca. 2 ton is.
Volgens hem is budget onvoldoende en zal hij zich hard maken om meer budget beschikbaar te
krijgen. Tot slot wordt gevraagd of de gemeente voldoende rekening met de risico’s zal houden. Stel
dat tijdens de uitvoering van de baggerwerken een grote vissterfte optreedt en het visbestand
gehalveerd wordt, wie is dan verantwoordelijk voor de kosten? De heer Schut antwoordt dat dit
risico bij de aanbesteding van de werken bij de aannemer(s) zal worden gelegd. De voorzitter en
leden bedanken de heer Schut voor zijn inbreng en uitbreide toelichting. De vergadering over dit
thema wordt vervolgens beëindigd.
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