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Nieuwsbrief voor de leden met uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020. 

 
Voorwoord door de aftredend voorzitter. 
 
Middels deze Nieuwsbrief willen we de leden informeren over het wel en wee van onze 75 jarige 
vereniging. Het jubileum hebben we gevierd met forelvissen en een gezellige avond. De 
belangstelling was niet overweldigend te noemen en is tekenend voor de moeilijke periode waarin 
de vereniging(en) nu zitten. Het is moeilijk om zaken te organiseren als het aantal vrijwilligers 
beperkt is. Dit staat zeker in groot contrast met aantal leden van onze vereniging: ruim 400. 
Ik wil dan ook als aftredend voorzitter een dringend beroep op U als leden doen om U 
kandidaat te stellen voor de bestaande vacature secretaris en de ontstane vacature 
voorzitter. De toelichting op dit punt vind U op de volgende pagina onder punt 2 
Bestuursverkiezing. Zelf heb ik besloten om na twee periodes als voorzitter te stoppen en me 
kandidaat te stellen voor de functie penningmeester. Dit omdat onze huidige penningmeester na 
ruim 25 jaar het stokje wil overdragen. Een moeilijke keuze maar het is noodzakelijk om 
continuïteit te waarborgen voor het penningmeesterschap en in het verlengde voor de vereniging.. 
Als er zich geen nieuwe kandidaten aanmelden  zal een noodscenario ingaan en het minimaal 
noodzakelijke door besuur uitgevoerd worden. De bestuursleden zullen dan de functies voorzitter 
en secretaris als plaatsvervangers gaan waarnemen voor de periode van telkens een jaar. Denk 
dat dit noodzakelijk is maar zeker niet ideaal te noemen is. Aan U als leden het laatste woord.  
We moeten voorkomen dat we een uitgifte loket worden van vispassen. 
 
Karper commissie 
 
Het afgelopen jaar hebben Bjorn Meuwissen (coördinator en contactpersoon naar bestuur), Roger 
Franssen en Leslie Frank de karper commissie bemand en onder andere de karper weekenden 
georganiseerd. Leslie is gestopt en we zijn op zoek naar karper vissers die tot de commissie willen 
toetreden. Ook voor de organisatie van de karperweekenden 2020 is de commissie en bestuur op 
zoek naar leden die dit willen organiseren. Geïnteresseerde kunnen zich aanmelden bij commissie 
en bestuur of tijdens de algemene ledenvergadering van 14 februari 2020. De organisatie van 
karperweekenden is onder voorbehoud ervan uitgaande dat zich vrijwilliger(s) aanmelden 
om deze te organiseren. 
 
Vispas en verenigingslijst 
 
Als bestuur hebben we, na toestemming van de leden, besloten om de ledenadministratie van de 
vispas onder te brengen bij Sportvisserij Nederland. Mutaties (post adres, email adres, 
telefoonnummer)) en afmeldingen dienen door gegeven te worden aan Sportvisserij Nederland: 
ledenadministratie@vispas.nl . Sportvisserij Nederland verwerkt de mutaties en houd het bestuur 
hierover op de hoogte. Ook kunt U zelf in het systeem wijzigingen aanbrengen via website 
Sportvisserij Nederland. 
 
Wedstrijden en activiteiten 
 
Op de derde pagina van deze nieuwsbrief is het  jaar programma toegevoegd. Houd voor mutaties 
de website en de informatie kastjes in de gaten. 
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Geachte leden, 
 
Namens  het  bestuur  willen  wij  U  uitnodigen  voor de algemene leden vergadering op vrijdag 
14 februari 2020,  aanvangstijd 20.00 uur. Deze  zal  plaats  vinden  in  het  JS lokaal  (naast 
brandweerkazerne aan de Oude Soos bij visvijver de Oude Markt, ingang aan de vijverkant),  te 
Schinnen. 
 
Agenda punten: 

1. Opening en mededelingen door voorzitter. 

2. Bestuursverkiezing: 

      - Aftredend als penningmeester is F. Lenoir, hij is niet herkiesbaar. Voorstel van bestuur is om  
         F. Lenoir te benoemen tot bestuurslid voor periode van 4 jaar. 
      - Aftredend als voorzitter is N. Rompelberg, voorstel bestuur om hem voor periode van 3 jaar te  
        benoemen als penningmeester. 
      - door het aftreden van Voorzitter en penningmeester zijn er twee cruciale vacatures  
        ontstaan.  Als er zich geen nieuwe kandidaten voor de functie's voorzitter en/of secretaris  
        aanmelden gaat het bestuur over tot een noodmaatregel. De noodmaatregel houdt in dat er  
        drie primaire taken uitgevoerd worden door bestuur: uitgifte van de Visdocumenten,  
        organisatie van twee bestuursvergadering per jaar en organisatie van ALV en onderhoud  
        aan visvijvers regelen zodat visstekken beschikbaar blijven en we aan de contractuele  
        verplichtingen van Gemeente en Natuurmonumenten voldoen om visrechten te behouden.  
        De organisatie van wedstrijden geschiedt door de Wedstrijd- en Karpercommissies. 
    -   Verder stelt bestuur voor om C. Martens te benoemen als bestuurslid om mogelijk tijdens  
        ALV van 2021 het voorzitterschap op zich te kunnen nemen.    
4.   Aanmelding van leden voor organisatie Karper weekenden.  
3. Verslag algemene ledenvergadering van 2018 (ligt ter inzage bij ingang zaal), door 

wijziging statuten is boekjaar van 1-1 tm 31-12. 

4. Verslag van kas controlecommissie en benoeming twee nieuwe leden. 

5. Financiële overzicht 2019 met charge verlening voor gevoerd beleid penningmeester en 

bestuur. 

6. Begroting 2020 (uitgangspunt is meerjaren begroting die in 2016 door ALV is goedgekeurd. 

7. PAUZE 

8. Oude Markt en verdere ontwikkelingen Mulderplas (aanpak gele plomp: wat, hoe en wie) . 

9. Verslag / mededelingen van werkgroepen en commissies: water en visstandbeheer, karper, 

wedstrijden, jeugd en onderhoud vijvers. 

10. Benoeming beste wedstrijdvisser 2019. 

11. Prijsuitreiking Kanjer Competitie 2019. 

12. Rondvraag en sluiting. 

Als u overige vragen heeft over niet geagendeerde punten of als U punten wil inbrengen dan  kunt  
U deze schriftelijk,  vóór 1 februari 2020, in dienen bij voorzitter, Dorpstraat 1, 6438JS te Oirsbeek, 
telefoon 046 4428350 of e-mail (info@hsvschinnen.nl). Ook is het mogelijk  deze vragen te stellen 
tijdens de rondvraag.  
 
Namens het bestuur van HSV  “Ons Genoegen”, beleeft uitnodigend. 

Verenigingslijst van Viswateren 2007 
Hengelsportvereniging “Ons Genoegen” 
te Schinnen 
Opgericht 1 augustus 1944 
Onder nr. 40186581 KvK Zuid-Limburg 
Bankrekening 146581814 
  
Het bestuur van hengelsportvereniging “Ons genoegen”te Schinnen verklaart  
dat de houder van deze lijst mag vissen in de wateren genoemd in deze lijst,  
mits hij/zij tevens bezit én kan tonen een geldige VISpas van de vereniging. 
  
De VISpas is het lidmaatschap van de vereniging. 
  
Hengelsportvereniging “Ons genoegen” is gevestigd te Schinnen. 
De vereniging zorgt voor goede vismogelijkheden in de gemeente Schinnen. 
Hiertoe beschikt de vereniging van twee gehuurde viswateren, verzorgt zij 
jaarlijkse activiteiten, organiseert diverse viswedstrijden en behartig zij lokaal 
de belangen van de sportvisserij. 
  
De hengelsportvereniging is aangesloten bij de federatie Limburg en 
Sportvisserij 
Nederland. 
  
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering kunnen de leden beslissen over het 
beleid van  
de vereniging. Voor het uitvoeren van haar activiteiten heeft de vereniging  
vrijwilligers nodig.  
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt zich opgeven bij de secretaris. 
  
Deze lijst van Viswateren is alleen geldig in combinatie met een VISpas 2007  
van de vereniging. 
  
  
 
Geldig: 
Van 1 januari t/m 31 
december 2007 
voor het vissen met max. 2  
hengels en alle wettelijke 
toegestane aassoorten. 
  
  
Website: www.hsvschinnen.nl 

  

Secretaris:  
Naam: Dhr. R. Schoonbrood 
Adres: Tunnelstraat 71, 6135 BS 
Woonplaats: Sittard 
Telefoon: 0625078408 
E-mail: Ralph@hsvschinnen.nl 
  
Handtekening secretaris: 

  
  
  
Telefonisch contact gelieve na 
18:00uur 
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Activiteiten kalender 2020  HSV Ons Genoegen Schinnen 
 

Datum Activiteit  Plaats Tijd 

Vr  14 febr Jaarvergadering  JIS Lokaal 20-22 uur 

Za 11 april  1 ste clubwedstrijd Gewicht en aantal  Mulderplas 10-14 uur 

Zo  26 april  Feeder wedstrijd Gewicht  Mulderplas 09-13 uur 

Zo 10 mei  2 de clubwedstrijd Gewicht  Oude Markt 09-13 uur 

Vr 15 mei Karperweekend 1 N.v.t. Mulderplas Vr - Zo 

Ma 18 mei Kanjercompetitie 1 Lengte Oude Markt 18-21 uur 

Zo 24 mei   Open Schinnense Gewicht  Oude Markt 09-13 uur 

Di 2 juni Kanjercompetitie 2 Lengte Oude Markt 18-21 uur 

Za 6 juni  3 de clubwedstrijd Gewicht en aantal Mulderplas 09-13 uur 

Ma 15 juni Kanjercompetitie 3 Lengte Oude Markt 18-21 uur 

Ma 29 juni Kanjercompetitie 4 Lengte Oude Markt 18-21 uur 

Vr 3 juli Karperweekend 2 N.v.t. Mulderplas Vr - Zo 

Zo 12 juli  4 de clubwedstrijd  Gewicht  Oude Markt 09-13 uur 

Ma 13 juli Kanjercompetitie 5 Lengte Oude Markt 18-21 uur 

Zo 26 juli  Feeder wedstrijd Gewicht  Mulderplas 09-13 uur 

Ma 27 juli Kanjercompetitie 6 Lengte Oude Markt 18-21 uur 

Zat 1 aug   5 de clubwedstrijd  Gewicht en aantal Mulderplas 09-13 uur 

Vr 7 aug Karperweekend 3 N.v.t. Mulderplas Vr - Zo 

Za 8 aug  Schinnen -Schinveld  Gewicht  Oude Markt 09-13 uur 

Zo 30 aug  Feeder wedstrijd Gewicht  Mulderplas 09-13 uur 

Zo 6 sept  6 de clubwedstrijd  Gewicht  Oude Markt 09-13 uur 

Vr 11 sept Karperweekend 4 N.v.t. Mulderplas Vr - Zo 

Za 19 sept  Koppel wedstrijd Gewicht  en aantal  Mulderplas 09-13 uur 

Zo 4 okt  Koppel wedstrijd Gewicht  Oude Markt 10-14 uur 

 
Als er voldoende belangstelling is (10 deelnemers of meer) vindt er in weekend van 29 mei en weekend van 2 
oktober extra karperweekenden plaats.  
 
Wat karperweekenden betreft gaat het bestuur en KC ervan uit dat zich karpervisser(s) aanmeld(en) om 
karperweekenden te organiseren. De 4 of 6 karperweekenden zijn dus onder voorbehoud. 
 
versie 3 15-01-2020 


