Hengelsportvereniging De Kleuter
Postbus 495
5400 AL Uden
Postbank: 2553852
KvK: 40215448

Betreft:
Plaats:
Aanwezig:

Notulen Jaarvergadering HSV De kleuter van 28 november 2007
Zaalaccommodatie De Graal, Kapelstraat 21 te Uden
18 leden en bestuur

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en merkt op dat al evenals voorgaande jaar weer erg weinig
leden aanwezig zijn.
De controleurs worden bedankt voor de inzet van afgelopen jaar, tevens wordt Egbert bedankt
voor het beschikbaar stellen van de zaal.
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-Mededelingen en ingekomen stukken
John vraagt of iedereen zijn naam ingevuld heeft op het aanwezigheidsformulier en of iedereen zo
vriendelijk wil zijn om geen alcohol te nuttigen tijdens de vergadering en mochten er vragen zijn
dan zal er na ieder agendapunt de gelegenheid zijn om deze te stellen.
Naar aanleiding van de fraude/verduistering moet op 5 december de heer Voets voorkomen.
Virginia heeft een voorstel ingediend om het project “adopteer een karper” te starten.
Dit houdt dat de HSV De Kleuter spiegelkarpers gaat uitzetten die door de leden geadopteerd
kunnen worden. Tegen een vergoeding van de kiloprijs. (kostendekkend voor de vereniging).
Ook is er een voorstel binnen gekomen op het aantal nachtvispassen terug te brengen naar 75 stuks
om zo de vissen wat meer rust te gunnen. We hebben nu momenteel ongeveer 250
nachtvergunningen. Om aan de 75 te komen, komen eerst de vissers uit Uden en omgeving in
aanmerking en een paar leden die veel voor de vereniging betekend hebben. De overige die voor
een nachtvergunning in aanmerking willen komen worden op een wachtlijst geplaatst.

3.

Notulen ALV 29 november 2006
Nadat de leden de gelegenheid gehad hebben om de notulen te lezen, werd deze goed bevonden
door de leden.

4. Jaarverslagen bestuur.
a: Jaarverslag 2007 {seizoen 2006/2007)
(zie overzicht afgelopen verenigingsjaar 2006/2007)
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b:Financieel jaarverslag 2007 (seizoen 2006/2007)
We hebben begin van het seizoen een financiële domper gehad, we begonnen met niets.
Desondanks hebben we door een strak financieel beleid het einde van dit seizoen zonder schulden
gehaald.
c. Verslag kascontrole commissie 2007 (seizoen 2006/2007)
Maikel brengt verslag uit van de bevindingen van de kascontrole. Gerrit en Maikel hebben de
kascontrole deze keer uitgevoerd volgens de nieuwe richtlijnen, die opgesteld zijn door het bestuur
en tevens gecontroleerd zijn door een accountant.
Na een zeer uitgebreide controle werden deze goedgekeurd.
d. Verslag ledenadministratie
Deze wordt verzorgd door Els Kuijpers. Het was een rommeltje toen zij er mee begon en nu staat
het behoorlijk op de rit. Er zijn nog wat strubbelingen met de VISpas, maar dat zal gedurende het
nieuwe seizoen zijn verholpen. Wij verzoeken de leden ook 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. Maikel van Hintum treedt af na 3 jaar de
kascontrole te hebben gedaan. Voor Gerrit Linders was het de eerste keer.
Fons Delmee stelt zich kandidaat om de kascontrole op zicht te nemen. Iedereen stemt hier mee in.

6. Begroting
Henk Spaans stelt meteen de vraag waarop er geen post is van vergoedingen voor het bestuur.
John deelt mede dat geen post voor is en dat het bestuur en de controleurs afgelopen jaar
uitgenodigd zijn voor de feestavond waar de prijsuitreiking plaats vond van het koningsvissen.
We hebben er voor gekozen de oude financiële overzichten te laten voor wat het is en opnieuw te
beginnen.
In de afgelopen jaren is er teveel gerommeld en wij willen niet meer met die oude financiële
gegevens werken, mede ook door hetgeen wij afgelopen verenigingsjaar te weten zijn gekomen.
Het geeft een vertekend beeld. Iedereen gaat hiermee akkoord,
Contributieverhoging
- Lidmaatschap HSV De Kleuter blijft in 2008 € 9,80 (in 2009 wordt het verhoogd)
- Nachtvisvergunning van € 2,50 naar € 5,00
- Iedereen betaald voortaan € 2,50 administratiekosten moeten i.v.m. kosten nieuwe vergunningen
+ portokosten
- Nieuwe leden betalen €5,00 administratiekosten
- dagvergunning van € 2,50 naar € 5,00
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7. Jaarverslagen commissies
a. Onderhoud visvijver De Kleuter
Dit jaar hebben we 2 schoonmaakacties gedaan met de leden die zich opgegeven hadden via de
website of per telefoon, het was gezellig en in een paar uurtjes zag het er weer netjes opgeruimd uit
en werd de ochtend afgesloten met een hapje en een drankje aan de waterkant.
Helaas zijn er nog steeds leden die rommel achterlaten.
Ook werd er nog gemaaid door leden. En als laatste actie dit jaar hebben we in samenwerking met
Brandweer uden en de Duikvereniging met totaal 30 duikers het water ook nog schoon gemaakt.
Hier kwamen bergen lijn uit en diverse “zeer” onvriendelijke vismontages. Hierdoor vinden wij het
genoodzaakt om het reglement nog wat aan te scherpen en een info dag te organiseren in januari
om de vissers hierop te wijzen en te instrueren.
b. Wedstrijdcommissie (jeugd en volwassenen
Henk brengt verslag uit van de wedstrijden van afgelopen jaar.
De Jeugd koning is Giel van Stiphout geworden.
Bij de Senioren is G. van Ross koning geworden.
Voor verdere uitslagen zie verslag. Henk vd Braak.

Door Henk

c. Controleurs
We hebben op het moment 8 controleurs, de een wat actiever als de ander. Er is scherper
gecontroleerd en er is goede communicatie tussen de controleurs en het bestuur.
Ook krijgen we een steeds betere sociale controle door de leden en dit is een positie ontwikkeling.
Fons merkt op of het niet verstandig is om een hoofdcontroleur te hebben. (wordt besproken in de
volgende vergadering met de controleurs) en Of het niet verstandig is om ook nog een paar keer per
jaar te controleren in samenwerking met een Boa.. (dit is al besproken in de bestuursvergadering).
d. Website
De website is erg goed bezocht en we hebben zelfs goede recensies vanuit de federatie mogen
ontvangen en veel positieve reacties van de leden..
2 weken geleden is er een nieuwe website geplaatst welke nog interactiever is geworden. Ook voor
de controleurs is er een apart inloggedeelte waarin zij hun bevindingen kunnen plaatsen.

Ingebrachte agendapunten.
- Adopteer een karper. (Virginia Coomans)
Idee is om een nieuwe karpers uit te zetten en dat deze worden geadopteerd door de leden. Voordat ze
worden uitgezet wordt een karper op de foto gezet. Er wordt van 2 kanten een foto van de karper
genomen. Degene die de karper adopteert mag hem een naam geven. De foto + de gegevens van de vis
komen op de website. Het is de bedoeling dat iedereen die zo’n karper vangt de vanggegevens (lengte
+ gewicht) doorgeeft aan de webmaster. Deze gegevens worden dan op de website geplaatst, zodat de
groei kan worden gevolgd. De kosten bedragen 7 euro/kg.
Het idee wordt zeer positief ontvangen en er is veel animo.
Na de vergadering kunnen de aanwezigen zich opgeven bij Stefan.
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- nachtvisvergunning
Onze vereniging kent thans meer dan 300 karpervissers, waarvan er ruim 250 een nachtvisvergunning
hebben. Gezien de grootte van visplas De Kleuter en het aanwezige visbestand is dit aantal veel te
groot. In het verleden heeft een toenmalig bestuur een beleid ingevoerd om het aantal karpervissers te
beperken, echter door de jaren heen is dit verwaterd.
Voorstel:
 Het aantal nachtvisvergunningen wordt teruggebracht naar maximaal 75 stuks
 Er komt een wachtlijst waar karpervissers zich voor kunnen aanmelden.
 Er worden geen tijdelijke nachtvisvergunningen meer verkocht bij Pet’s Place.
Nachtvisvergunningen kunnen alleen nog rechtstreeks bij het bestuur worden aangevraagd.
 Nachtvisvergunningen worden uitsluitend verstrekt aan leden van 16 jaar en ouder
 Leden jonger dan 18 jaar, die willen nachtvissen, dienen vergezeld te zijn door ouder/voogd die
tevens lid van de vereniging is en in het bezit is van een geldige nachtvisvergunning.
 Voor een betere controle zal er jaarlijks een nieuwe nachtvisvergunning worden verstrekt.
 De controleurs hebben voortaan een overzicht, van de leden die een nachtvisvergunning hebben,
bij zich.
We willen dit in alle eerlijkheid en billijkheid dit te realiseren. Dit betekent dat wij leden
(karpervissers) aanschrijven dat aan hen in eerste instantie voor het komend seizoen geen
nachtvisvergunning zal worden verstrekt. Met een aantal mensen hebben we al een voorselectie
gemaakt. In principe gaat de regio Uden voor.
Wat betekent dat voor de leden:
 Kan lidmaatschap van HSV De Kleuter in 2008 gewoon voorzetten, echter in eerste instantie
zonder nachtvisvergunning
 Kan zich laten plaatsen op de wachtlijst nachtvisvergunning.
 Kan lidmaatschap beëindigen. Dit dient dan kenbaar te worden gemaakt vóór 10 december 2007.
Egbert merkt nog wel op dat hij het verstandig lijkt om een lik op stuk beleid te volgen bij het
nachtvissen en bij overtreding direct de pas in te nemen.
Na een korte discussie wordt het punt met 15 stemmen voor aangenomen.

9. Wijziging Huishoudelijk Reglement.
Iedereen heeft het nieuwe reglement + de bijlages op de website kunnen lezen cq. heeft deze
thuisgestuurd gekregen of opgehaald bij Pet’s Place.
Na stemming stemt iedereen in met de wijzigingen in het huishoudelijke reglement.

10. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Joan Denissen en Adrie van der Ven.
De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld voor het bestuur: Piet van Gemert en Rinus van
de Linden.
Piet en Rinus worden beide met een ruime meerderheid aan stemmen aangenomen in het bestuur
De aftredende bestuursleden worden bedankt voor hun inzet en krijgen een attentie voor hum bewezen
diensten.
De oude bestuursleden nemen plaats is de zaal en de nieuwe nemen plaats achter de tafel.
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11. Beleid voor de komende jaren
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)

12. Rondvraag
Henk Spaans: Is de karperwedstrijd geëvalueerd mbt bet alcohol gebruik en het voorval?
Hij wil hier graag nog een antwoord op hebben nadat het bestuur een standpunt heeft ingenomen.
Ed v. Elten: Waarom mogen wij niet vissen op de leijgraaf?
Dit mag niet omdat het door een andere vereniging gepacht is.
Piet schippers: Hie zit het met de andere wateren in Uden, zijn die van de gemeente of particulier?
Deze zijn van de gemeente.
Gerrit Linders: Hoe zit het met de Invalide steiger?
Iedereen mag er vissen allen een invalide moet er ten alle tijden terecht kunnen.
Sluiting
John bedank iedereen bedanken voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid.
Tevens nodigt hij iedereen uit om na de vergadering onder genot van een hapje en drankje nog even
bij te praten.
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