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Notulen Jaarvergadering HSV De kleuter van 19 november 2009
Zaalaccommodatie De Graal, Kapelstraat 21 te Uden
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, tevens wordt Egbert bedankt voor
het beschikbaar stellen van de zaal.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
John vraagt of iedereen zijn naam heeft gezet op het aanwezigheidsformulier.
Er zijn geen ingekomen stukken en na ieder agendapunt is er ruimte voor het stellen van vragen.
3. Notulen ALV 28 november 2007.
Iedereen heeft bij binnenkomst de notulen van vorig jaar gekregen, dus ruimschoots de tijd gehad om
deze door te lezen. Er zijn geen vragen en hierbij worden de notulen goedgekeurd.
4. Jaarverslagen bestuur.
a. Jaarverslag 2009 (seizoen 2008/2009).
We kunnen stellen dat we een druk maar zeker een van de betere jaren achter de rug hebben.
We geven hierbij beknopt een overzicht over het afgelopen jaar.
Nachtvergunningen/karpers
We zien dat de karpers zich beginnen te herstellen, wat een goede zaak is.
Dit jaar behoorlijk wat karpers dood.
Toename jeugdleden
Er is een toename van jeugdleden, thans 134, vorig jaar 44
Velen hiervan vissen op Uden Zuid.
Overlast
Nauwelijks overlast. Er zijn wat bekeuringen uitgeschreven en er zijn 2 leden geschorst.
Er zijn nog een aantal leden waar we een gesprek mee aangaan.
Spiegelkarpers
De 2 jaar geleden uitgezette spiegelkarpers ontwikkelen zich goed.
Onderhoud Kleuter
De gemeente geeft veel medewerking. Er wordt ook gemaaid en gesnoeid.
Controle
Het aantal controles rondom de Kleuter is afgelopen jaar toegenomen. We hebben dit jaar 4 nieuwe
controleurs erbij gekregen, 2 controleurs zijn gestopt.
Activiteiten
Fish-Inn’s.
De Fish-inn’s met HSV ’s-Hertogenbosch is een leuk evenement wat een vaste plaats op de agenda
blijft houden. We gaan alleen naar een andere opzet kijken.
Karperkoppelwedstrijd.
Het initiatief kwam van de leden en was een succesvolle en gezellige wedstrijd. Bij voldoende
belangstelling kan deze wedstrijd volgend jaar weer plaatsvinden.
Witviswedstrijden.
Op zich prima verlopen, het zou alleen leuk zijn indien er “nieuw bloed”mee zou doen.
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De jeugdwedstrijden en de controleurs zijn we wezen forellen. Dit was tevens een bedankje richting de
controleurs voor hun inzet.
Forellen.
Met de jeugdwedstrijdvissers en de controleurs zijn we wezen forellen. Dit was tevens een bedankje
richting de controleurs voor hun inzet.
Wokken witvissers.
Net als vorig jaar zijn we als afsluiting van de koningswedstrijden met de witvissers wezen wokken.
Ook dit jaar weer een gezellige happening.
b. Financieel jaarverslag 2009 (seizoen 2008/2009)
Zie financieel overzicht 2008/2009.
c. Verslag kascontrole commissie 2009 (seizoen 2008/2009)
De kascontrolecommissie brengt verslag uit van hun bevindingen, de boeken zagen er zeer goed
uit en het was gemakkelijk te controleren volgens de checklist. (Fons & Virginia)
d. Verslag ledenadministratie Deze wordt verzorgd door Els Kuijpers en staat goed op de rit.
We hebben thans 570 leden, waarvan 434 volwassenen en 136 jeugdleden. Vooral deze groep is
sterk gegroeid.
Wij verzoeken de leden gewijzigde gegevens door te geven zoals : adreswijzigingen,
emailadressen (vooral dit) en telefoonnummers.
5. Decharge en installatie kascontrole commissie.
De kascontrolecommissie wordt bedankt voor hun inzet.
Fons Delmee treedt af na 2 jaar de kascontrole gedaan te hebben, Marc Mommersteeg stelt zich
kandidaat. Virginia Coomans 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
Federatieve afdracht
Vergunning Aa
Vergunning HSV De Kleuter
Administratiekosten

€ 14,00
€ 5,50
€ 0,70
€ 9,80
€ 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.
- Het is een koude winter geweest dus hebben we riet kunnen maaien.
- Stekken voorste kom uitgediept.
- Vernielingen werden snel gerepareerd door de gemeente.
- 21 maart hebben we meegedaan aan de nationale schoonmaakdag.
b. Wedstrijdcommissie (jeugd en volwassenen)
We hebben afgelopen jaar 7 jeugdwedstrijden gevist met 5 deelnemers.
Voor de volwassenen veranderd er weinig het blijkt nagenoeg hetzelfde groepje.
Voor uitslagen zie verslag Henk of website.
c. Controleurs.
We zijn begonnen met 4 controleurs. 2 controleurs (Willy de Wit en Dick Huigen) zijn per 01-10-09
gestopt. Momenteel 6 controleurs, 4 nieuwe in 2009: Marc Mommersteeg, Maarten Molhuiisen, Ben
van Boekel en Bas van den Boogaart. Vast aanspreekpunt is Rinus.
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Er is wederom scherp gecontroleerd op de naleving van de reglementen en de nachtvergunningen. Ook
door de stads BOA’s en de politie is er veelvuldig gecontroleerd. Er was goede communicatie tussen
de controleurs en het bestuur.
- er zijn 2 leden geschorst voor 3 maanden.
- Er zijn veel vissers weggestuurd door de BOA’s en door de controleurs, omdat zij niet in het
bezit waren van de vereiste papieren.
- Er zijn een aantal verbalen uitgeschreven door de politie.
- O.a. voor vissen met 3 hengels, kosten 200,8. Eventueel ingebrachte agendapunten.
Geen ingebrachte agendapunten.
9. Verkiezing bestuursleden.
Aftredend en herkiesbaar is John Kuijpers (Voorzitter)
John is unaniem hergekozen als voorzitter.
10. Beleid voor de komende jaren.
Eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. We willen graag toe naar een gezonde vereniging.
Dit betekent:
- de huidig ingeslagen weg verstevigen.
- er weer een echte vereniging van maken (wij gevoel).
- gezond ledenbestand.
- Nog meer aandacht voor de Jeugd
- een goed financieel beleid.
- goed visbestand en daar verstandig mee omgaan.
- de vervuiling rondom de Kleuter blijven aanpakken.
11. Rondvraag.
- Mededeling Marc Voets. Van onze vorderingen krijgen we “slechts”3.46% uitgekeerd, zijnde
€736,49. Vordering was €21.257,57
-Fons:
Misschien graskarper uitzetten ivm wier.
-Adri:
Vond dat er het afgelopen jaar weinig te vangen was.
-Willy:
Als we visuitzetten in de winter wordt er dan niet alles opgegeten door de aalscholver.
-Gerrit Linders: Oude reglement is weg is het niet verstandig om een nieuwe te plaatsen.
-Henk:
Is het niet mogelijk om zware zwanen uit te zetten ivm overlast Aalscholvers.
12. Sluiting.
Iedereen bedankt voor zijn/haar aanwezigheid. Het bestuur nodigt u uit om na de vergadering onder
genot van een hapje en drankje nog even bij te praten. Iedereen krijgt 2 consumptiebonnen.
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