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Notulen Jaarvergadering HSV De kleuter van 21 november 2008
Zaalaccommodatie De Graal, Kapelstraat 21 te Uden
17 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 2008 (seizoen 2007/2008).
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.
Het terugbrengen van het aantal nachtvisvergunningen.
Nadat door de ALV van vorig jaar de beslissing is genomen het aantal nachtvisvergunningen terug te
brengen naar 75 stuks, is ieder lid welke niet meer in aanmerking kwam persoonlijk aangeschreven.
We hebben heel wat verwensingen over ons heen gehad, maar we zijn blij dat we hebben doorgezet.
We hebben nu minder karpervissers; wat de natuur, het water en de karper ten goede komt.
Het is minder druk en de oudere en jeugdige witvissers komen weer naar de Kleuter.
Nieuw reglement vergunning.
We hebben vorig jaar een strak en duidelijk reglement gemaakt. Vooral het weerhaakloos vissen op
karper leidde tot de nodige discussies, maar na enige scepsis was uiteindelijk iedereen toch
enthousiast. Mede dankzij het uitstekende werk van de controleurs hebben we het voor elkaar dat de
regels zijn nageleefd. Leden die wat constateren geven dit direct door, ook de jeugdleden.
Toename jeugdleden.
Mede door goed beleid hebben we thans 44 jeugdleden, vorig jaar maar 5.
Overlast Polen.
Dit blijft een nationaal probleem.
Het bestuur heeft overleg met de politie en Gemeente gehad hoe dit probleem aan te pakken. Er is veel
controle geweest, door onze controleurs, politie en stads BOA. Velen zijn betrapt en weggestuurd.
De politie heeft bij alle bedrijven waar Polen werken een reglement van de Kleuter in Pools afgegeven
(is vertaald door een echtgenote lid). Ook op de website is e.e.a. in het Pools te vinden.
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Uitzet karper.
Het project “Adopteer een karper” was een echt succes en geeft ook de betrokkenheid weer van
degene die hebben gesponsord. Er zijn 72 karpers uitgezet, waarvan er ca. 5 het niet hebben gehaald.
Onderhoud Kleuter.
Mede doordat het zo netjes is rondom de Kleuter,is Uden de Groenste stad geworden. We hebben
zelfs complimenten gehad van de Gemeente dat ze zich de tijd niet kunnen heugen dat het zo netjes
was. Ook de omwonenden zijn meer dan tevreden. De Gemeente heeft in het begin van het jaar bijna
alles gesnoeid wat we graag wilde hebben. Uiteraard moest e.e.a. wel in balans blijven. In de voorste
kom zijn de stekken groter gemaakt. Maaien door de Gemeente kan beter. Hierover is al contact
geweest.
Vergunning.
De nieuwe vergunning op creditcard formaat is ingevoerd en maakt het controleren makkelijker.
Controle.
De controles rondom de Kleuter zijn afgelopen jaar nog meer verscherpt en dat werd door vele leden
als zeer positief ervaren. Dank aan de controleurs.
Activiteiten
Fish-Inn’s.
De Fish-inn’s met HSV ’s-Hertogenbosch blijven een succesvol evenement wat een vaste plaats op de
agenda heeft gekregen.
Karperkoningwedstrijd .
Ging helaas niet door wegens onvoldoende belangstelling. De vraag is of we met deze wedstrijd
moeten doorgaan. Het is de laatste jaren bedelen om deelnemers.
Witviswedstrijden.
Op zich prima verlopen, het zou alleen leuk zijn indien er “nieuw bloed” mee zou doen. De
jeugdwedstrijden waren niet succesvol, we begonnen met 5 vissers en eindigden met 3 vissers.
Forellen.
Met de jeugdwedstrijdvissers en de controleurs zijn we wezen forellen. Dit was tevens een bedankje
richting de controleurs voor hun inzet.
Wokken witvissers.
Omdat dit het een kleine groep betreft en men aangaf een keer wat anders te willen dan de gebruikelijk
BBQ, zijn we wezen wokken. Het was dit een zeer leuk alternatief en zeker voor herhaling vatbaar.
Publiciteit.
De uitslagen van de gehouden viswedstrijden zijn aangeboden aan het Udens Weekblad Website De
website is als communicatiemiddel naar de leden steeds belangrijker. De website getuigt van een
bewust en actief internetbeleid van de vereniging
b. Financieel jaarverslag 2008 (seizoen 2007/2008)
We hebben begin van het seizoen een financiële domper gehad, we begonnen met niets.
Bijna geen contanten meer, contributiegelden worden direct gestort.
c. Verslag kascontrole commissie 2008 (seizoen 2007/2008)
De kascontrolecommissie brengt verslag uit van hun bevindingen, de boeken zagen er zeer goed
uit en het was makkelijk te controleren volgens de checklist.
d. Verslag ledenadministratie Deze wordt verzorgd door Els Kuijpers en staat goed op de rit. Ook
de overgang naar de VISpas verloopt goed. We zijn teruggegaan van ca. 700 leden naar 379 leden
waarvan 44 jeugdleden. Vooral deze laatste groep is behoorlijk gegroeid. De afname van het
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ledenaantal is voornamelijk te wijten aan het reduceren va het aantal nachtvergunningen 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.
Gerrit Linders treedt af na 2 jaar de kascontrole gedaan te hebben, Virginia stelt zich kandidaat.
Fons Delmee mag nog een jaar de kascontrole doen.
6. Begroting.
Vorig jaar hebben we geprobeerd te begroten a.d.h.v hetgeen we wisten en de gemanipuleerde
boekhouding.
Na een jaar goed boekhouden zijn we vanaf nu in staat nog beter en zuiverder te begroten.
Geen noodzaak tot verhogingvan de contributieverhoging, dus lidmaatschap HSV De Kleuter blijft in
2009 € 32,50
Na wat kleine vragen wordt de begroting goed bevonden door de leden.
7. Jaarverslagen commissies.
a. Onderhoud visvijver.
De eerst opruimdag van De Kleuter viel samen met de landelijke opruimdag op 15 maart en was een
groot succes.
Er werden 9 zakken afval uit de struiken en riet gehaald, er werd zelfs met een boot rond het eiland
opgeruimd veel oude vislijnen en lood werd verwijderd.
De rest van het jaar is er nog diverse malen riet gemaaid, in het voorste gedeelde van de kleuter zijn de
stekken met behulp van een kraan breder gemaakt.
Omheining is op diverse plaatsen gerepareerd.
Volgend jaar zullen er ook weer 2 opruimdagen gepland worden half maart en september. (zie
website).
Tevens willen we als het voldoende vriest ook nog het riet maaien.
b. Wedstrijdcommissie (jeugd en volwassenen)
We hebben afgelopen jaar 7 jeugdwedstrijden gevist met 5 deelnemers.
Giel van Stiphout is de koning geworden.
Tevens zijn er 15 senioren wedstrijden gevist:
Koningsvissen:
G. Ross
Algemeen :
G. Ross
Najaar:
G.v.Ham
Udenskampionschappen:
H.v.d.Braak
c. Controleurs.
We begonnen met 5 controleurs en 1 BOA. 1 controleur (Maikel) moest wegens tijdgebrek stoppen.
Er is scherp gecontroleerd op naleving van de nieuwe reglementen en de nachtvergunningen.
Ook door de stads BOA’s en de politie. Er was goede communicatie tussen de controleurs en het
bestuur.
Voortaan hebben we één aanspreekpunt voor de controleurs en dat is Rinus geworden.
Er zijn 6 leden geschorst voor 3 maanden en 1 nachtvergunning is ingenomen tot het eind van het jaar.
Op 2 schorsingen zijn bezwaarschriften ingediend, welke niet ontvankelijk zijn verklaard.
Besloten is geen gebruik meer te maken van een BOA van buitenaf. In principe kunnen we het nu af
met de 2 stads BOA’s We zijn dringend op zoek naar uitbreiding, alleen hebben zich helaas nog geen
vrijwilligers gemeld.
d. Website
De website blijkt een steeds waardevollere tool voor de vereniging en er wordt veelvuldig gebruik van
gemaakt. Website is afgelopen jaar een keer gehackt.
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e. Pauze (10 minuten)
8. Eventueel ingebrachte agendapunten.
Geen ingebrachte agendapunten.
9. Verkiezing bestuursleden.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Stefan Kanters (Secretaris) en Henk van den Braak (Penningmeester).
Beide zijn met een grote meerderheid van stemmen aangenomen.
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.
- een betere jeugdbegeleiding. Zie ook al op de website.
- een goed financieel beleid waarbij er weer een reserve wordt opgebouwd.
- goed visbestand en daar verstandig mee omgaan.
- de vervuiling rondom de Kleuter aanpakken (vooral door de controleurs + namenlijst).
- de mogelijkheid van vissteigers onderzoeken.
11. Rondvraag.
- Voortgang Marc Voets, rechtzaak is geweest op 10 dec. is hoger beroep.
- Vrijwilliger van het jaar is geworden Willy de Wit.
- Vis uitzetten : opmerking van Fons als je snoekbaars uitzet zet dan grote uit kleine gaat dood.
Fons: voor aanleggen steigers kun je misschien sponsoring aanvragen rotary club.
- Robert: Is het misschien nodig de jongen karpers in de winter bij te voeren. (nee, niet nodig).
- Gerrit Linders: Is het mogelijk op langs de leygraaf stekken te maken en wier te maaien.
(gemeente aangelegenheid).
12. Sluiting.
Iedereen bedanken 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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