
 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 20 november 2013. 

Plaats:  Zaalaccommodatie Kom In, Germenzeel 800, te Uden. 
Aanwezig: 5 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. 
Piet van Gemert neemt afscheid van zijn bestuursfunctie, maar blijft zich actief inzetten voor de 
vereniging. 
Er zijn is een  ingekomen stuk, er is een aanmeldingen voor een bestuursfunctie binnengekomen. 
 
 

3.   Notulen ALV 21 november 2012 
Iedereen heeft bij binnenkomst de notulen van de ALV van 2012 gekregen, er zijn geen vragen 
dus de notulen worden goedgekeurd. 

       
 
4. Jaarverslagen bestuur  

      
a. Financieel jaarverslag 2013 (seizoen 2012/2013)  
Henk geeft een helder verslag van het afgelopen jaar door het finacieel overzicht toe te lichten. 
We hebben een goed jaar achter de rug en zijn met een positief saldo van 7.067,01 tov 2012 
geeindigd. We hebben wel meer automatische incasso’s geincaseerd en een gedeeldte van de 
vissuitzettingen moet nog plaatst vinden vandaar het grotere positieve saldo. 
 
b. Verslag kascontrole commissie 2013 ( 2012/2013) Kascommissie 
De kascontrolecommissie Robert Jansen en Dick Huigen hebben de kascontrole gedaan op 14 
november. Robert brengt verslag uit: Het zag er allemaal goed uit, het was ook goed te controleren 
door de duidelijke checklist. 
 
b.1.Decharge en installatie kascontrole commissie 
De kascontrolecommisie word bedankt voor hun inzet, Robert Jansen is aftreden. 
Piet van Gemert heeft zich beschikbaar gesteld voor de komende 2 jaar. 
 
c. Verslag ledenadministratie        
Het ledenaantal blijft stabiel na een terugval door invoering van 75 nachtvergunningen als 
maximum. DIT HOEFT NIET 75 IS AL JAREN  
Dit jaar zijn we gestart met een nachtvergunning klein (voor door de week). 
Dit met een proefperiode van 1-1-14 tot 31-12-14.ik zou tot 15-11 doen dan is de beslissing in de 
volgende ALV mee te nemen 
De nachtvergunning klein is goed ontvangen door de leden. 
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We hebben momenteel 20 leden op de wachtlijst staan voor de grote nachtvergunning. 
 
Ledenaantal: 450 leden volwassenen. 
   84 jeugdleden 
   75 nachtvergunningen (gr) 
   9 nachtvergunningen (kl) 
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. 
 
 
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, Dit jaar is er goed gevangen. Volgend jaar vind de fish inn weer plaats 
op de nboekbaars in is 11/12/13april. 
Ook dit jaar is de inschrijving via de site verlopen en dus opengesteld voor iedereen. 
 
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  )hoeft niet vermeld te worden 
 

Afgelopen jaar hebben we 2 wedstrijden georganiseerd. 
Een wedstrijd in het voorjaar. Deze wedstrijd was opengesteld voor leden met een 
nachtvergunning. We zaten niet helemaal vol, maar het was een leuke wedstrijd. 
De tweede wedstrijd was opengesteld voor alle leden van de vereniging en was volgeboekt. 
De vangesten waren beter dan de vangsten in het voorjaar. Totaal 24 karpers. 
De uitslagen hebben op de site gestaan van HSV de Kleuter. 
We kunnen spreken van geslaagde karperkoppelwedstrijden en we handhaven het idee om 
volgend jaar op dezelfde manier de wedstrijden te organiseren. Eerste wedstrijd voor leden met 
nachtvergunningen (gr) en de tweede wedstrijd voor alle leden. 
 
Witviswedstrijden 
- Jeugdwedstrijden waren dit jaar geslaagd, er waren voldoende deelnemers.  
Ook de afsluitende wedstrijd met prijsuitreiking en BBQ was gezellig 
- De Senioren hebben 12  wedstrijden gevist, 7 koningswedstrijden en 4 najaarswedstrijden. 
De vangesten van de eerste wedstrijden waren slecht, daarna is er goed gevangen. 
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 van de controleurs. Komend jaar is 
het forellen op 25 october. 
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5. Begroting         
- Begroting besproken, geen noemenswaardige opmerkingen. 
- Contributieverhoging 
Geen noodzaak tot verhoging, dus lidmaatschap HSV De Kleuter 

      blijft in 2014 en 2015  € 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) 

 
6. Jaarverslagen commissies 
 a. Onderhoud visvijver De Kleuter 

We hebben dit jaar is samenwerking met de gemeente groot onderhoud aan het eiland uitgevoerd,        
waarbij alle in het water liggende /hangenden takken verwijderd zijn. Zdoor de gemeente is de 
omheining aangepakt en hersteld waar nodig. 

 Voor de opruimdag was weinig animo, maar lag ook bijna geen afval. 

  
  	  b. Controleurs          
 Er is afgelopen jaar intensief gecontroleerd. Meestal dagelijks. 
 Waarschijnlijk is er 2x vis gestolen. 
 1x is er aangifte gedaan de 2e keer kon het niet omdat het niet geheel duidelijkk was. 
 Aantal waarschuwingen ivm vuil achterlaten op de stek. 
 1 schorsing ivm vissen met weerhaak op karper. 
 Er heeft zich recent een nieuwe controleur aangemeld. (gesprek volgt in voorjaar 2014) 
 Ook zouden we graag een pools sprekende controleur hebben. 
 Hierbij hartelijk dank voor de inzet van de controleurs. 

  d. Visbestand. 
     We hebben dit jaar 120 kg snelgroei spiegelkarpers van gemiddeld 4 kg uitgezet (31 stuks) 
     Tevens nog 40 kg valkenswaardspiegels van 1,5 kg uitgezet (26 stuks) 
     40 kg zeelt en 10 kg kleine winde. 
     De 300 kg kleine voorn moet nog geleverd worden. 
  
 
7. Eventueel ingebrachte agendapunten      
 Geen ingebrachte agenda punten. 
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8. Verkiezing bestuursleden        
Aftredend en  herkiesbaar: Henk van de Braak.  
Henk wordt unaniem herkozen. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Piet van Gemert. 
Robert heeft zich beschikbaar gesteld als kandidaat voor een bestuursfunctie. 
Robet wordt unaniem gekozen. 

 
 
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          

Ger: is het mogelijk om weer met haken met weerhaak op karper te vissen, omdat dit in beter is  
voor de vis. 
We hebben hier een uitgebreide discussie over gehad met de voor en nadelen. 
We zagen er de voordelen van in en hebben het is stemming gebracht. Is met meerderheid 
aangenomen en word aangepast in het regelement voor komend seizoen. (dit bij vergunning 
bijvoegen en aanplakken bij CarpshopXXL.) 

      Dick: Spreekt zijn zorgen uit over de opkomst op de ALV en animo voor bestuursfuncties. 
      Mocht er een kink in de kabel komen staat het voortbestaan van de vereniging HSV de Kleuter op    
       het spel. 
      Theo: Actiever de website bijhouden met bijvoorbeeld foto`s eiland schoonmaken en 
      visuitzettingen. 
 
 
11.    Mededeling: 
       - Marc bedankt Piet v Gemert voor zijn inzet in het bestuur.  

 - CarpshoppXXL wordt bedankt voor de ondersteuning verkoop vergunningen. 
- Bestuur wordt bedankt voor hun inzet in het afgelopen verenigingsjaar. 
 

12.  Sluiting: 
Marc bedankt iedereen  voor zijn/haar aanwezigheid.  
 
 

 

 


