Hengelsportvereniging Ons Genoegen - Schinnen
Verslag Algemene ledenvergadering 14-02-2020

21-02-2020

Aanwezig en afwezig: 16 personen aanwezig (inclusief 5 bestuursleden) en 6 leden hebben
zich afgemeld.

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom.
De agenda van de vergadering wordt goedgekeurd.

2. Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen kandidaten voor de vacatures voorzitter en secretaris in bestuur
aangemeld, ook niet tijdens deze vergadering.
Fons Lenoir is aftredend als penningmeester en niet herkiesbaar. Bestuur stelt voor om hem
voor een periode van 4 jaar te noemen als bestuurslid. De ALV gaat hiermee akkoord.
Nico Rompelberg is aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar. Bestuur stelt voor om hem
te benoemen tot penningmeester voor de periode van 3 jaar. De ALV gaat hiermee akkoord.
Bestuur stelt voor om Charles Martens voor periode van 1 jaar te benoemen tot bestuurslid.
De aanwezigen vinden het jammer dat hij niet aanwezig kan zijn. De voorzitter geeft aan dat
hij zich in verband met werk tijdig heeft afgemeld. Na stemming, 10 voor, 4 tegen en 1
onthouding, gaat ALV akkoord met benoeming. Mogelijk stelt Charles zich op ALV van 2021
beschikbaar voor de voorzitters functie.
Gezien er geen kandidaten zijn voor voorzitter en secretaris gaat, zoals aangekondigd in de
agenda, het noodscenario in en stelt het bestuur voor om Huub van Werst te benoem voor
de periode van 1 jaar tot plv voorzitter en idem Fons Lenoir te benoemen als secretaris.
Charles zal Huub ondersteunen en Bert zal Fons ondersteunen. De ALV gaat unaniem
akkoord met het voorstel van het bestuur. Nico draagt het voorzitten van de vergadering over
aan de nieuwe voorzitter Huub.
3. Verslag Algemene ledenvergadering 2018.
De beide verslagen worden tekstueel en inhoudelijk goed gekeurd met dank aan de plv
secretaris N. Rompelberg.

4.

Verslag kascontrole commissie

Namens de kascontrole commissie verklaren B. Heitzer de kas gecontroleerd te hebben en
geen afwijkingen ontdekt zijn en ook geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De
kascontrole bestond uit B. Heitzer en B. Mewissen. De voorzitter sluit het punt af met
dankwoord naar penningmeester die, zoals al jaren, de zaken goed regelt en in orde heeft.
Huub Knibbeler zal Bjorn Meuwissen opvolgen en Lei Knubben is dan reserve.
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5.

Financieel overzicht 2018 en balans

De penningmeester ligt de afschrijvingstabel, balans en winst- en verliesrekening punt voor
punt toe en beantwoord alle gestelde vragen. Er is een positief resultaat gehaald van ruim
1.800 Euro over het boekjaar. Dit wordt aan de reserve toegevoegd.
De leden gaan akkoord en verlenen decharge voor het gevoerde beleid van penningmeester
en het bestuur.
De voorzitter overhandigt Fons een mandje met streekproducten en spreekt een woord van
dank voor zijn uitzonderlijke inspanningen voor de vereniging. Vorig jaar is hij al tot erelid
benoemd voor zijn geweldige inzet.
6.

Begroting 2020

De nieuwe penningmeester hanteert de raam begroting die voor meerdere jaren gebruikt kan
worden en waarin de variabele factor het aan aantal leden is. Voor 2020 wordt uitgegaan van
380 leden en evenwicht is in inkomsten en uitgaven met een onvoorziene post van 1.100
Euro.
De leden gaan akkoord met de raambegroting van 2020.

7. Benoeming commissie bestrijding gele plomp Mulderplas en organisatie
Karperweekenden
Voorzitter licht het punt toe en geeft aan dat bestuur de noodzaak inziet en 1500 Euro voor
dit project gereserveerd heeft. Er moet een plan komen hoe dit aangepakt wordt samen met
Sportvisserij Limburg en andere hengelsport vereniging met dezelfde problematiek. Helaas
melden zich geen vrijwilligers aan. Vrijwilligers kunnen zich alsnog bij het bestuur
aanmelden, coördinatie ligt bij de voorzitter.
Verder legt Nico de situatie uit met betrekking tot de ontwikkelingen Oude Markt en
Mulderplas. Er is veel kritiek en veel vragen over de nieuwe ontwikkeling rond herinrichting
Mulderplas. Vooral het verlies van de parkeerplaatsen. Als vereniging hebben we van
Natuurmonumenten de visrechten en helaas geen parkeerrechten. Afgesproken wordt dat de
voorzitter en ander leden met Gemeente gaan praten en hun zorgen kenbaar maken. Ook
zal een voorlichting naar de leden plaatsvinden door de eigenaar en Gemeente. Leden
hebben het idee dat er niet het maximale uitgehaald is en verlangen nog actie. Ook werd
opgemerkt dat mogelijk Sportvisserij Limburg een rol had kunnen betekenen in het overleg of
dit alsnog kan doen. Wordt zeker vervolgd.
Jos Dautzenberg en Bas Heitzer geven zich op om de karperweekenden te organiseren in
overleg met Bjorn Meuwissen en Roger Franssen. Vraag of de invalide parkeerplaatsen ook
voor karper weekenden gebruikt kunnen worden, soort ontheffing.

8.

Pauze

.
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9.

Verslagen commissies

Karper commissie: Omdat het aantal aanmeldingen in 2018 wat te wensen overliet, had de
KC besloten om het aantal karperweekenden in 2019 terug te brengen naar 4. En met
succes, het animo om hieraan deel te nemen was in 2019 een stuk hoger dan in 2018. De
vangsten in deze weekenden waren ook redelijk tot goed te noemen. Daarom zullen er in
2020 ook weer 4 weekenden georganiseerd worden in dezelfde periodes als het afgelopen
jaar. Daarnaast heeft de KC eind 2019 6 spiegelkarpers van +/- 2kg uitgezet op de Oude
Markt. Het is de bedoeling om vanaf dit jaar de grotere karpers van de oude markt over te
zetten naar de Mulderplas. Hoe snel een en ander gaat is afhankelijk van het feit hoe snel de
grotere karpers gevangen worden. Voor visuitzet in de winter 2020/2021 is niet gepland eind
2020wordt dit opnieuw bekeken.
Water- en visstandbeheer: voor 2019 en 2020 is gekozen om op de Mulderplas 250 kg witvis
(mix van ruis en blankvoorn) uit te zetten. Met de uitzet van de witvis (20.000 stuks) in maart
2020 hopen we weer goede vangsten te krijgen.
Om een goede beoordeling te kunnen maken over de soorten, het aantal en de grootte van
de vis op onze visvijvers zijn dringend gegevens nodig van de visvangsten tijdens
wedstrijden en van de individuele vissers. Deze gegevens ontbreken en de commissie water
en visstand doet een dringend beroep om deze gegevens door te geven. Huub heeft boekjes
voor registratie die uitgedeeld werden en op te vragen zijn bij hem.
Verder heeft de commissie, bestaande uit Peter Smeets, Bas Heitzer en Nico Rompelberg
zich aangesloten bij het overleg van Sportvisserij Limburg. Nico is lid en deelnemer van de
commissie geworden. Hij informeert Peter en Bas en vraagt ook input van hen en bestuur.

Jeugd commissie: in 2019 geen activiteiten wegens gebrek aan vrijwilligers voor deelname
aan de jeugd commissie.
Onderhoud: Ook in 2019 is de werkgroep onderhoud die bestaat uit vrijwilligers uit onze
vereniging weer in touw geweest. Om onze vijvers bereikbaar en bevisbaar te houden dit
word gedaan op woensdag morgen vertrekpunt is het materiaal hok aan de oude markt.
Gezien de temperatuur die er afgelopen zomer meerderen malen boven de 30 graden
uitkwam werd er besloten om vroeger te starten of de dag uit te laten vallen, dit in overleg
en met in het oog houdend de gezondheid van onze vrijwilligers. Ook is er in 2019 nieuw
materiaal aangeschaft om de werkzaamheden sneller te laten verlopen onder anderen een
takkenzaag op steel waar op andere hulpstukken kunnen worden gezet. En verschillende
messen voor de bosmaaier. Gezien het oppervlak van het door onze vrijwilligers te
onderhouden groen is dit geen overbodig luxe. Ook is de werkgroep afgelopen jaar bezig
geweest met een aantal vissteigers, deze waren onveilig om door vissers gebruikt te worden.
Deze zijn op proef voorzien van een kunststof planken en gezien de positieve reacties van
vissers zeker geslaagd te noemen. De overige vissteigers worden ook zodanig uitgevoerd.
Maar dat zien we in 2020 dan wacht de onderhoud groep weer genoeg werk om er voor te
zorgen dat ook dan onze vijvers bereikbaar en bevisbaar blijven. Rest mij nog alle
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet in 2019 zijn er leden die nog een mening over het
onderhoud dan nodig ik hun uit kom mee doen. Wij zullen nog een aanpak moeten vinden
om de gele plomp te bestrijden.
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Wedstrijd commissie: Seizoen 2019 begon sterk op de Mulderplas met mooie vangsten,
helaas blijkt uit de uitslagen, dat naargelang het seizoen vordert de vis zoals brasem, zeelt
etc het laat afweten, men moet het dan meestal hebben van de voorn.
De vijver Oude Markt laat net het omgedraaide zien, in het begin weinig vis en later in het
seizoen meer en grotere vis (voorn en kolblei), ook hier een gebrek aan zeelt, kleine karper
en winde.
De feeder-wedstrijden die beide werden gewonnen door dhr Schoonbrood werden redelijk
bezocht, ook hier vielen de vangsten tegen. De eerste wedstrijd gemiddeld 1,2 kilo en de
tweede wedstrijd 4,8 kilo, hopelijk volgend jaar iets beter. De koppelwedstrijden werden
matig bezocht, maar 5 koppels. De open Schinnense werd bezocht door 14 vissers
hoofdzakelijk door Schinveld en onze eigen wedstrijd vissers. De wedstrijd Schinveld Schinnen werd gewonnen door Schinveld dit ondanks dat onze wedstrijdvissers zich kranig
hebben geweerd. Al met al een seizoen met ups en downs, het aantal wedstrijdvissers valt
tegen naar gelang wij leden hebben. Mijn dank aan onze trouwe schare wedstrijdvissers en
hopelijk in het seizoen 2020 betere vangsten met meer vis .

10. Prijsuitreiking
De kanjerkampioen 2019 is Bjorn Meuwissen met karper van 79 cm. Bjorn werd de
wisseltrofee en een cadeaubon overhandigd
Ben Timmer werd uitgeroepen dat de beste wedstrijdvisser van 2019 en kreeg een mand
met streekproducten overhandigd.
Als vrijwilliger van het jaar is het jaar 2019 is unaniem Hub Knibbeler naar voren
gekomen als nieuwe kracht bij onderhoud. Hij kreeg een mand met streekproducten.
Bert Janssen kreeg verder, als dank voor de organisatie en gastvrijheid jubileum feest, nog
een mandje met streekproducten aangeboden.

11. Rondvraag
H. Boesten: komt er geen vraag van Beekdaelen om samen te werken met andere
verenigingen uit de nieuwe fusie gemeente. Antwoord is nee, bestuur denkt wel na over
Beekdaelen competitie.
Lei Tillmans: worden paden MP verhard, antwoord is ja en wel natuurlijke verharding, ook de
paden naar de vissteigers worden verhard.
Jos Renkens: is er wat te doen aan aalscholver predatie, antwoord is nee.
Jo Janssen: mis maaier en zeis.
Jos Dautzenberg wil parkeerplaats overleg met de Gemeente, actie voorzitter.
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