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Betreft:  Notulen Jaarvergadering HSV De kleuter van 21 november 2011 

Plaats:  Zaalaccommodatie  Kom In, Germenzeel 800,  te Uden 

Aanwezig: 13 leden en bestuur  

  

1. Opening. 

John opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

De controleurs worden bedankt voor hun inzet van afgelopen jaar. 

 

2.    Mededelingen en ingekomen stukken. 

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

Ingekomen stukken: Geen. 

 

3. Notulen ALV 28 november 2010.  
Iedereen heeft bij binnenkomst de notulen van vorig jaar gekregen. 

Er zijn geen vragen en hierbij worden de notulen goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslagen bestuur. 

a. Jaarverslag 2011 (seizoen 2010/2011).  

Ledenbestand 

We hebben momenteel 447 senior leden en 94 jeugdleden. Totaal 541 leden.  

Visbestand 

We hebben dit jaar 250 kilo voorn uitgezet en 125 kg. (ca. 60 stuks) schubkarper.  

De in 2007 uitgezette spiegelkarpers blijven zich goed ontwikkelen.  

Onderhoud Kleuter  

We hebben dit jaar 7 vissteigers bijgebouwd. Zoals vorig jaar aangegeven hebben we het hout voor de 

vlonders van de gemeente gekregen. We hoefden dus alleen maar de palen en klein materiaal te kopen. 

De vissteigers zijn door alle leden zeer positief ontvangen.  

Website 

De website is omgebouwd naar de omgeving die wordt aangeboden door Sportvisserij Nederland. 

Voordeel is dat iedereen straks deze site kan onderhouden, mede ook omdat Sportvisserij Nederland 

hiervoor een cursus aanbiedt.  

Overlast/Controle  

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 stropers op De Kleuter actief geweest. Controleurs hebben, in samenwerking met 2 leden, een 

net uit het water gehaald. Wij vragen de leden en controleurs om extra waakzaam te zijn.  

 

Activiteiten  

 

- Fish-Inn  

De Fish-inn’s met HSV ’s-Hertogenbosch is dit jaar bij de Snoekbaars in België gehouden. Het was 

een leuke fish-inn  

 

- Nationale Hengeldag (28 mei)  

We hebben dit jaar meegedaan aan de Nationale Hengeldag. We hadden speciale dagvergunningen 

gemaakt waarmee men gratis een dag op De Kleuter kon vissen.  

 

- Karperkoppelwedstrijden (17 t/m 19 juni en 9 t/m 11 sept)  
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Dit jaar hebben we 2 wedstrijden gehouden. De eerste was zo geslaagd dat vanuit de leden werd 

gevraagd om 2e wedstrijd te organiseren. Ook die werd als zeer gezellig ervaren. Na het experiment 

van vorig jaar werd besloten weer terug te gaan naar het oude concept. Dus prijsuitreiking aansluitend 

aan de waterkant en geen BBQ meer.  

 

- Visles aan basschool De Tandem (7 juli) 

Ook dit jaar heeft Piet van Gemert weer visles gegeven op basisschool De Tandem.  

 

Witviswedstrijden  

- Jeugdwedstrijden waren dit jaar bijzonder succesvol, er waren 28 deelnemers. Ook de afsluitende 

wedstrijd en BBQ op 18 september was geslaagd.  

- Koningswedstrijden en najaarswedstrijden verliepen ook prima  

 

- Forellen witvissers (25 september) Als afsluiting van de koningswedstrijden zijn we met de 

witvissers ook gaan forellen en na afloop wezen BBQ-en. Het was een gezellige happening.  

 

      b.   Financieel jaarverslag 2011 (seizoen 2010/2011)  
Zie financieel overzicht 2010/2011. 

Robert stelt de vraag: hoe komt het dat de Kapitaal rekening van 4000 naar 10.000 is gegaan. 

Dit komt omdat de automatische incasso’s van 2012 al binnen zijn en een gedeelte van de lopende 

rekening naar de kapitaalrekening geboekt. 

c. Verslag kascontrole commissie 2010 (seizoen 2010/2011)  
De kascontrolecommissie brengt verslag uit van hun bevindingen, de boeken zagen er goed uit en 

het was gemakkelijk te controleren volgens de checklist. (Maarten & Marc) 

d. Verslag ledenadministratie Deze wordt verzorgd door Els Kuijpers en staat goed op de rit.  

We hebben momenteel 447 senior leden en 94 jeugdleden. Totaal 541 leden.  

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

emailadressen (vooral dit) en telefoonnummers. 

Els is bezig de ledenadministratie over te dragen aan Rinus. 

 

5. Decharge en installatie kascontrole commissie.  
De kascontrolecommissie wordt bedankt voor hun inzet.  

Marc Mommersteeg treedt af na 2 jaar de kascontrole gedaan te hebben, Robert Jansen stelt zich 

kandidaat. Maarten Molhuizen mag nog een jaar de kascontrole doen. 

 

6. Begroting.  
Na wat kleine vragen wordt de begroting goed bevonden door de leden. 

We zien geen noodzaak tot verhoging van het lidmaatschap, deze blijft op €32,50 
Dit is opgebouwd uit:   

VISpas € 14,00  

Federatieve afdracht € 5,50  

Vergunning Aa € 0,70  

Vergunning HSV De Kleuter € 9,80  

Administratiekosten € 2,50  

 

- Nachtvisvergunning € 5,00 

- Iedereen betaald € 2,50 administratiekosten moeten  

- Nieuwe leden betalen €5,00 administratiekosten 

- Dagvergunning €5,00 

7. Jaarverslagen commissies.  
a. Onderhoud visvijver. 

- Vissteigers gemaakt. Planken hebben we van de gemeente gekregen en de palen en 

bevestigingsmateriaal hebben we zelf aan geschaft. 

- De Gemeente heeft veel onderhoud gedaan; snoeien, reparaties en vuil ophalen en borden geplaatst.  
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- Piet heeft ook veel kleine reparaties aan omheining ed. gedaan. 

De schuilhut is afgebrand en wordt niet meer opgebouwd door de gemeente. 

Maarten deelt mede dat sportschool Verbueken aangeboden heeft om de Kleuter te helpen bij 

evenementen aan de visvijver.   

b.   Wedstrijdcommissie (jeugd en volwassenen) 

Jeugdwedstrijden waren dit jaar bijzonder succesvol, er waren 28 deelnemers. 

Wijziging reglement Dode vis telt niet meer mee.  
Voor de volwassenen veranderd er weinig het blijkt nagenoeg hetzelfde groepje. 

Voor uitslagen zie verslag Henk of website. 

c. Controleurs.  

Er is wederom scherp gecontroleerd op naleving van de reglementen en de nachtvergunningen. Ook 

door de BOA’s en de politie is er veelvuldig gecontroleerd. Er was goede communicatie tussen de 

controleurs en het bestuur.  

- Er is 1 lid geschorst voor 3 maanden 

- Er een net van stroper uit de Kleuter gehaald en hier is aangifte van gedaan. 

- Wij zoeken wij nog controleurs. 

8. Eventueel ingebrachte agendapunten. 
Geen ingebrachte agendapunten. 

  

9. Verkiezing bestuursleden.  
Aftredend en niet herkiesbaar is John Kuijpers. 

Marc Mommersteeg heeft zich beschikbaar gestelt en wordt unaniem gekozen. 

 

10.   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  

 

11.   Rondvraag.  

-Marc:  Is het mogelijk om een ideeënbus op de site te plaatsen. 

 John kijkt of dit mogelijk is. 

-Robert: Hoe zit het met het weigeren van sponsoring voor de KK wedstrijd.  

Vraag voor een wedstrijd kwam van de leden en HSV de Kleuter heeft een wedstrijd 

georganiseerd, voorheen werd er een gesponsorde wedstrijd door derden 

georganiseerd. 

-Gerrit: Waarom mag je met een dagvergunning maar met 2 hengels vissen. 

 Dit is zo besloten door het bestuur ivm karpervissen. 

Gerrit: Leden benaderen over de viswedstrijden. 

 Wordt alleen op de site aangekondigd. 

Karel:  Waarom worden er geen forellen meer uitgezet op de Kleuter. 

We willen geen leden die alleen voor het forellen lid worden, tevens is het een zeer 

grote kostenpost. 

We hebben als alternatief aangeboden om voor degene die wel intresse hadden om 

met zijn allen een forelvijver af te huren. Hier was minimale animo voor. 

Karel:  Doen we als vereniging nog iets met jubilarisen. 

  Nee, we hebben uit het verleden geen ledenadministratie. 

Tinus: Waneer is de automatische incasso afgeschreven, omdat er nog niets bij mij is 

afgeschreven. 

 Deze is al afgeschreven, wordt uitgezocht waarom het in jou geval niet gebeurt is. 
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12. Sluiting.  

Iedereen bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. Het bestuur nodigt u uit om na de vergadering onder 

genot van een drankje nog even bij te praten.  

 

 

 


