Hengelsportvereniging Ons Genoegen - Schinnen
Verslag Algemene ledenvergadering 29-03-2019

08-04-2019

Aanwezig en afwezig: 19 personen aanwezig (inclusief 5 bestuursleden) en 6 leden
afgemeld.

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom.
De voorzitter komt met de mededeling dat overleden leden in verband met de AVG wet niet
meer beschikbaar worden gesteld door Sportvisserij Nederland. Het overlijden van twee
leden, Jo Extra en heer Notten, is bekend bij het bestuur. De voorzitter vraagt een
minuut stilte voor de overleden leden.
Medegedeeld wordt dat HSV de Hering Schinveld het 60 jarig bestaan viert. Namens onze
vereniging gaan verschillende personen naar de receptie. Idem naar de opening van de
Kattekoelen in Brunssum.
De agenda van de vergadering wordt goedgekeurd. Er wordt een punt toegevoegd onder
punt 9: vangen van aasvisjes. Punt is door lid ingebracht.

2. Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen kandidaten voor de vacatures bestuur aangemeld, ook niet tijdens de
vergadering. De voorzitter ligt de situatie toe: er is een vacature secretaris (al drie jaar) en F.
Lenoir treed 1-1-2010 af als penningmeester. Als er voor 1-1-2020 geen nieuwe kandidaat
penningmeester is zal N. Rompelberg het penningmeesterschap over nemen. Een van de
andere bestuursleden zal dan plaatsvervangend voorzitter en een plaatsvervangend
secretaris worden.
Zonder voorzitter en penningmeester is de vereniging onbestuurbaar, vandaar de
dringende oproep voor kandidaten! Verder is er nog een vacature in de
jeugdcommissie.
Tijdens de vergadering geeft C. Martens aan dat hij in overweging neemt tot bestuur, als
voorzitter, toe te treden. In september 2019 neemt de huidige voorzitter contact op en hoort
hij het besluit. De vergadering stemt in met deze actie.
De voorzitter geeft namens bestuur aan dat als er geen nieuwe voorzitter komt een nood
scenario ingaat en alleen de volgende zaken geregeld worden: uitgeven van vispassen,
houden van ALV en onderhoud aan de visvijvers. De laatste twee punten i.v.m. de statuten
en reglement en wettelijke verplichtingen door visrechten Oude Markt en Mulderplas.
Verder nog een vraag of leden willen deelnemen in commissie jeugd. Geen aanmeldingen
en de vacature blijft helaas ook vacant. Consequentie is geen acties in 2019 wat betreft
jeugd.
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3. Verslag Algemene ledenvergadering 23-02-2018.
De beide verslagen worden tekstueel en inhoudelijk goed gekeurd met dank aan de plv
secretaris N. Rompelberg. Een actie over terugkoppeling aan L. Novak, bespreken adviezen
m.b.t. dressuur MP in commissie water en visstand moet nog uitgevoerd worden.

4.

Verslag kascontrole commissie

Namens de kascontrole commissie verklaart B. Heitzer dat 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. J.
Koetje wordt als reserve kascontrole over 2020 toegevoegd.
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
2000 Euro over het boekjaar. Dit wordt aan de reserve voor viering 75 jarig jubileum
toegevoegd.
De leden gaan akkoord en verlenen charge voor het gevoerde beleid van penningmeester en
het bestuur.
Gezien F. Lenoir al meer dan 25 jaar penningmeester is en altijd de zaken serieus en goed
uitgevoerd wordt stelt de voorzitter, namens bestuur, om F. Lenoir te benoemen tot erelid
van de vereniging. De ALV gaat akkoord met de benoeming. De uitreiking van herinnering en
andere feestelijkheden zal geschieden op de viering van 75 jarig bestaan op 31 augustus
2019. Met groot applaus wordt dit agendapunt afgesloten.
6.

Begroting 2018

Het bestuur hanteert de raam begroting die voor meerdere jaren gebruikt kan worden en
waarin de variabele factor het aan aantal leden is. Voor 2019 wordt uitgegaan van 380 leden.
De leden gaan akkoord met de raambegroting van 2019.

7.

Benoeming commissie bestrijding gele plomp Mulderplas

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. Tijdens
de vergadering geven zich op J. Peters, R. vd Laarschot en B. Mewissen. Namens bestuur
zal R. de Vaan deelnemen. Nico geeft hen de benodigde informatie aan de commissie en
wie contactpersoon van Sportvisserij Limburg is.
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8.

Pauze

In de pauze wordt koffie met een stuk vla aangeboden.

9.

Verslagen commissies

Karper commissie: Begin 2018 heeft de KC 7 spiegel- en schubkarpers van 60-65 cm
uitgezet waarvan de 2 kleinste op de Oude Markt en de andere op de Mulderplas. Er zijn 6
karperweekenden georganiseerd. Het deelnemers aantal was het afgelopen jaar wat minder
dan voorheen. Ondanks het mindere aantal deelnemers was er wel sprake van goede
vangsten. In 2019 zullen er 4 karperweekenden worden georganiseerd die iets meer
verspreid over het jaar zijn. Voor de visuitzet in de winter 2018/2019 is niets gepland, eind
2019 wordt dit opnieuw bekeken.
Water- en visstandbeheer: voor 2019 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 2019
hopen we weer goede vangsten te krijgen. Op de Oude Markt is 50 kg witvis uitgezet, dit
gebeurt om de twee jaar om inteelt te voorkomen.
Er is door lid een voorstel ingediend om het mogen vangen van 20 aasvisjes en deze levend
mee te nemen om te gebruiken bij vangen roofvis. Het lid licht dit punt uitvoerig toe. De
voorzitter brengt het punt in stemming: 10 tegen, 7 voor en 2 onthoudingen. Voorstel wordt
afgewezen.
Jeugd commissie: in 2018 werd weer een jeugdactiviteit georganiseerd op de Oude Markt en
gehouden, er werden flyers en posters opgehangen op scholen, leden met email
aangeschreven plus artikel in Goed Nieuws geplaatst. Resultaat was een deelnemer die
gratis jeugdvergunning heeft gekregen. Verder geen activiteiten gepland wegens vacature
commissie lid.
Onderhoud: H. Werst gaf aan dat er elke woensdagmorgen onderhoud gedaan wordt aan de
vijvers en leden welkom zijn. Start is altijd bij de Oude Markt bij houten opslagruimte. Zie
verder het uitvoerige verslag in bijlage 1.
Wedstrijd commissie: terugblik op het seizoen 2018, de clubwedstrijd heeft in totaal bijna
100kg vis opgeleverd en dik 3000 stuks. Het een en ander heeft de commissie ertoe
bewogen om het komend jaar anders te gaan doen; voor de helft van de wedstrijden alleen
nog op gewicht vissen. Dit is ook terug te vinden op de nieuwe kalender van dit jaar. Verder
zal komend jaar op 3 zaterdagen en 3 zondagen wedstrijden zijn. Een en ander heeft ook te
maken met het tegenvallend aantal wedstrijdvissers. De wedstrijd Schinnen Schinveld werd
overtuigend gewonnen door Schinnen. De drie wedstrijden vrije hengelkeuze werden
gewonnen door R. Schoonbrood en de clubcompetitie door L. Novak.
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10. Prijsuitreiking
Roger Franssen werd uitgeroepen dat de beste karpervisser van 2018 en Jos Peters tot
beste wedstrijdvisser van 2018. 7. Beiden kregen een attentie overhandigd.
Als vrijwilliger van het jaar is het jaar 2018 is unaniem Lou Roberts naar voren gekomen
als vaste kracht bij onderhoud en opruimen en legen afvalbakken. Felicitaties en mandje met
streek producten van bestuur en leden.
De kanjerkampioen 2018 was Wim Rompelberg met karper van 77 cm. Wim werd de
wisseltrofee en een cadeaubon overhandigd.

11. Viering 75 jarig jubileum
Forelvissen in Belgische Gravenvoeren op 24-8, minimum deelname 20, leden gratis en
introducés 20 Euro. Opgeven bij B. Janssen.
Feestavond in Puth op 31-8 van 18.00 tot 22.00 uur.
Uitnodigingen volgen nog per post en/of email.

12. Mededelingen MP en OM
Uitleg over uitzet vis en snoeien overhangende takken MP.
Onderhoud OM en ontwikkeling van visbestand.

13. Rondvraag en sluiting
H. vd Lende, vraag of vissteigers Oude Markt breder gemaakt kunnen worden. Bestuur
bespreekt dit intern en komt met voorstel. Leden kunnen dan helpen om dit te realiseren als
het uitvoer- en betaalbaar is.
Verder geen vragen.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en belangstelling en spreekt de hoop uit
dat we niet in een bestuurscrisis terecht komen. Verzoek aan eenieder om in directe
omgeving naar toekomstige bestuurs- en commissieleden te zoeken.
Hierna wordt de vergadering gesloten.
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Bijlage 1
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bijlage 2
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