
 Hengelsportvereniging De Kleuter 
Postbus 495  

5400 AL  Uden 

Postbank: 2553852 

KvK: 40215448 

 

www.hsvdekleuter.nl  info@hsvdekleuter.nl 

 

Betreft:  Notulen ALV. HSV De Kleuter van 21 november 2012. 

Plaats:  Zaalaccommodatie Kom In, Germenzeel 800, te Uden. 

Aanwezig: 8 leden en bestuur. 

 

1. Opening 

Marc opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.     

    

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken      

Marc vraagt of iedereen zijn naam heeft gezet op het aanwezigheidsformulier. 

Er zijn geen ingekomen stukken en geen aanmeldingen voor het bestuur binnengekomen. 

 

 

3.   Notulen ALV 21 november 2011 

Iedereen heeft bij binnenkomst de notulen van de ALV van 2011 gekregen, er zijn geen vragen 

dus de notulen worden goedgekeurd. 

       

 

4. Jaarverslagen bestuur  

      

a. Financieel jaarverslag 2012 (seizoen 2011/2012)  

Henk is afgelopen jaar actief gestart als penningmeester, we hebben een goed jaar achter de rug en 

zijn met een positief saldo van 3.970,66 tov 2011 geeindigd. 

We hebben geen contanten meer, contributiegelden worden direct gestort.  

Post onderhoud was €1500 begroot en maar €395 uitgegeven, dit komt omdat Piet lange tijd uit de 

running is geweest en we hebben weinig grote kosten gehad. 

 Tevens heeft de gemeente veel werk voor zijn rekening genomen. 

Ook voor de post vissuitzetting was €1500 begroot, alleen helaas is de levering niet doorgegaan 

ivm geen aanbod vis. Voor dit jaar zal er dan ook een dubbele uitzetting van voorn plaatsvinden. 

 

b. Verslag kascontrole commissie 2012 ( 2011/2012) Kascommissie 

De kascontrolecommissie Maarten Molhuizenen en Robert Jansen hebben de kascontrole gedaan 

op 12 november er waren geen opmerkingen. 

b.1.Decharge en installatie kascontrole commissie 

De kascontrolecommisie word bedankt voor hun inzet, Maarten Molhuizen is aftreden. 

Dick Huigen heeft zich beschikbaar gesteld voor de komende 2 jaar. 

 

c. Verslag ledenadministratie        

Ledenadmisistratie is volledig overgenomen door Rinus en loopt goed. 

We hebben momenteel 450 seniorleden en 100 jeugdleden. 

Wij verzoeken de leden, zoals ieder jaar, gewijzigde gegevens door te geven zoals: 

adreswijzigingen, emailadressen (vooral dit) en telefoonnummers. 

Tevens een verzoek aan de leden die nog geen automatische incasso hebben dit te graag te regelen. 
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d. Activiteiten 

-Fish inn (maart) 

De fish inn met ’s Hertogenbosch is dit jaar wederom bij de snoekbaars in belgië gehouden. Het 

was een gezellige Fish Inn, maar helaas zijn er maar enkele karpers gevangen. 

In afwijking met voorgaande jaren is de inschrijving via de site verlopen en dus opengesteld voor 

iedereen. (voorgaande jaren was het op uitnodiging.) 

 

Nationale hengelsportdag (28 mei) 

We hebben dit jaar weer meegedaan aan de Nationale hengelsportdag en hebben voor niet leden 

gratis dagvergunningen verstrekt, helaas was het animo laag. 

 

Visles aan basisschool De Tandem 

Door omstandigheden heeft Piet van Gemert geen visles gegeven op basisschool De Tandem, dit 

wordt komend jaar weer opgepakt. 

Karperkoppelwedstrijden (15 t/m 17 juni  ) 

Dit jaar jaar hebben we 1 wedstrijd gehouden in juni. Deze was  geslaagd.   

Door een gebrek aan belangstelling is de tweede geplande  

Karperkoppelwedstrijd is september afgezegd. 

Volgend jaar bij voldoende interesse sluiten we de karperkoppelwedstrijd af met een BBQ. 

 

Witviswedstrijden 

- Jeugdwedstrijden waren dit jaar geslaagd, er waren voldoende deelnemers.  

Ook de afsluitende wedstrijd en BBQ was gezellig 

- Koningswedstrijden en najaarswedstrijden verliepen ook prima. 

Voor uitslagen zie website.  

 

Forellen witvissers  

Als afsluiting van de koningswedstrijden zijn we met de witvissers 

en controleurs ook gaan forellen en na afloop een hapje gegeten. 

       Het was een gezellige happening, maar helaas weinig animo. 

 

 

5. Begroting         

- Begroting besproken, geen noemenswaardige opmerkingen. 

- Contributieverhoging 

Geen noodzaak tot verhoging, dus lidmaatschap HSV De Kleuter 

      blijft in 2013 en 2014  € 32,50 

Dit is opgebouwd uit:   

VISpas € 14,00  

Federatieve afdracht € 5,50  

Vergunning Aa € 0,50  

Vergunning HSV De Kleuter € 10,00  

Administratiekosten € 2,50  

 

- Nachtvisvergunning € 5,00 

- Iedereen betaald € 2,50 administratiekosten moeten  

- Nieuwe leden betalen € 2,50,extra administratiekosten 

- Dagvergunning € 5,00 (vissen met 1 hengel) 
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6. Jaarverslagen commissies 

 a. Onderhoud visvijver De Kleuter 

     Opruimdag is goed verlopenen er zijn maar 3 zakken afval opgeruimd. 

We hebben dit jaar 3 stekken voorzien van een betonnen kader en volgegooid met gebroken puin         

om gevaarlijke situaties als het donker is te voorkomen. 

Door de gemeente is de omheining aangepakt en hersteld waar nodig tevens is er 3x gemaaid en  

er zijn prullenbakken bijgeplaatst. 

  

   b. Controleurs          

       Nauwelijks overlast, de meeste vissers hielden zich keurig aan de regels 

       Er is 1 lid geschorst en er zijn vissers weggestuurd vanwege het niet in 

       bezit cq. bij zich hebben van de vereiste papieren. 

       Er zijn diverse waarschuwingen gegeven wegens het niet opruimen van rommel 

 

   d. Visbestand. 

   We hebben dit jaar geen bestelde vis uitgezet wegens het afzeggen   

   van de bestelling door Sportvisserij Nederland. 

   Wel zijn 7 steuren uitgezet waarvan 1 het niet overleefd heeft 

   Komend seizoen wordt 400kg voorn, 50 tot 100 kg winde en ongeveer 

   20 kleine karpers uitgezet en enkele grote karpers indien te leveren. 

  

 

7. Eventueel ingebrachte agendapunten      

 Geen ingebrachte agenda punten. 

Dick Huigen merk wel op dat er een zeer lage opkomst is op de ALV en dat er vanuit de leden  

geen animo is voor bestuursfuncties. 

 

 

8. Verkiezing bestuursleden        

Aftredend en  herkiesbaar: de secretaris Stefan Kanters  

stefan wordt unaniem herkozen. 

 

 

9. Beleid voor de komende jaren       

      Eigenlijk hetzelfde als voorgaande jaren. Dit betekent: 

      - de huidig ingeslagen weg blijven verstevigen. 

      - gezond ledenbestand houden. 

      - nog meer aandacht voor de jeugd. 

      - een goed financieel beleid. 

      - goed visbestand (dmv uitzet) en daar verstandig mee omgaan. 

      - de vervuiling rondom De Kleuter blijven aanpakken . 

 

 

10. Rondvraag          

Robert: is het mogelijk om een nachtpas te krijgen als je buiten de regio woont en welke dorpen 

vallen onder de regio. 

      Het is niet mogelijk om nachtpas te krijge als je buiten de regio woont. 

      Je komt in aanmerking voor een nachtpas als je woonachtig bent in de plaatsen +/- Uden, Volkel,  

     Odiliapeel, Nistelrode, Mariaheide en Zeeland. 
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11.    Mededeling: 

       - Piet v Gemert heeft aangegeven nog 1 jaar bestuurslid te willen zijn.  

  Vervanging gezocht voor volgend jaar. 

  Robert Jansen geeft aan dat hij wel interesse heeft in een bestuursfunctie. 

 

- Pet’s Place wordt bedankt voor de ondersteuning verkoop vergunningen. 

Volgend seizoen kunnen er ook vergunningen gekocht worden bij CarpshopXXL. 

Tevens worden op beide verkooppunten informatieborden van HSV de kleuter geplaatst. 

 

- Bestuur wordt bedankt voor hun inzet in het afgelopen verenigingsjaar. 

 

12.  Sluiting: 

Marc bedankt iedereen  voor zijn/haar aanwezigheid.  

 

 

 

 


