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

Notulen ALV. HSV De Kleuter van 19 november 2014.
Zaalaccommodatie Kom In, Germenzeel 800, te Uden.
16 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.
Er zijn geen ingekomen stukken en geen aanmeldingen voor het bestuur binnengekomen.

3. Notulen ALV 21 november 2013
Iedereen heeft bij binnenkomst de notulen van de ALV van 2013 gekregen, er zijn geen vragen
dus de notulen worden goedgekeurd.

4. Jaarverslagen bestuur
A: Financieel jaarverslag seizoen 2013 / 2014
Zie financieel verslag.
B: Verslag kascontrole commissie Dick en Piet.
De controle heeft plaatsgevonden middels de checklist en “is akkoord bevonden”.
C: verslag ledenadministratie
Het ledenaantal blijft stabiel.
Vorig jaar zijn we gestart met een nachtvergunning klein. (voor door de week)
Gedurende een proefperiode van een jaar.
Na evaluatie blijkt dat dit goed ontvangen is en hier is goed gebruik van gemaakt.
Wel heeft het bestuur beslist dat er maximaal 30 kleine vergunningen uitgegeven worden om
eventuele problemen aan de waterkant te voorkomen.
Ledenaantal 2014: 491 leden volwassenen
83 jeugdleden
36 leden met een extra vispas
75 nachtvergunningen (gr)
28 nachtvergunningen (kl)
Wij verzoeken de leden eventuele gewijzigde gegevens per mail door te geven.
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D:

Activitieten

Fish-inn (maart)
De Fish-inn die in samenwerking met HSV ’s- Hertogenbosch georganiseerd is, was dit jaar
wederom bij de Snoekbaars in België . Het was weer een gezellig evenement, met ’s morgens een
gezamenlijk ontbijt en ’s avonds een BBQ. Er waren dit jaar totaal 14 karpers gevangen waarvan 3
boven de 15 kg. Allemaal door koppels uit Uden.
Eerste prijs ging naar Robert en Ralf met 6 karpers.
2e Stefan en Virginia met 5 karpers
3e Ben en Nicky met 3 karpers.
Nationale hengeldag.
Dit jaar niet meegedaan aan de nationale hengeldag.
Visles aan basisschool
Door privé omstandigheden van de vismeester heeft dit komen te vervallen.
Karperkoppel wedstrijden
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. Het was een leuke wedstrijd, waarbij alle koppels (op een na) karper hadden gevangen.
De 2e wedstrijd was opengesteld voor alle leden van de vereniging en was volgeboekt. De
vangsten waren slechter dan de vangsten in het voorjaar. Totaal 7 karpers. Slechts 2 koppels
vingen karper. We kunnen spreken van geslaagde karperkoppelwedstrijden en we handhaven het
idee om volgend op dezelfde manier de wedstrijden te organiseren. Een wedstrijd voor leden met
een nachtvergunning en een wedstrijd voor ieder lid.
Uitslagen 1ste karperkoppelwedstrijd:
1 Wouter en Edwin
39,2 kg
2 Nikki en Rick
32,2 kg
3 Rinus en Marc
30,8 kg
Uitslagen 2de karperkoppelwedstrijd:
1 Eric en Marco
48 kg
2 Marc en Rinus
20,6 kg
Witvissen
De senioren hebben 11 wedstrijden gevist 7 konings wedstrijden en 4 najaars wedstrijden.
Er waren 9 deelnemers voor de wedstrijden.
1e H v.d. Braak
met 50 punten en 41.850 kg
e
2 G Ross
met 33 punten en 23.210 kg
e
3
J Nolle
met 29 punten en 24.550 kg
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Najaarswedstrijden
1e Freddy kusters met 23 punten en 24.430 kg
2e H v.d. Braak
met 22 punten en 20.600 kg
e
3 J Nolle
met 18 punten en 23.690 kg
Algemeen klassement
1e H v.d. Braak
met 74 punten en 62.450 kg
e
2 G Ross
met 52 punten en 59.790 kg
e
3 J Nolle
met 51 punten en 48.240 kg
Met de wedstrijdleden en het bestuur en controleurs zijn we gaan forellen. Het was gezellig de
vangsten en het weer waren goed. Na afloop hebben we wat gedronken en een hapje gegeten dit
tot ieders tevredenheid.
Jeugd wedstrijden
Met de jeugd hebben we eerst 2 oefenwedstrijden gevist en 4 koningswedstrijden met 8
deelnemers.
Groep A:
1e Qwint van Eck
met 237 cm
e
2 Bart v.d. Crommert
met 197 cm
3e Bram Wansing
met 166 cm
Groep B:
1e Beerten v.d. schoot
2e Bas v.d. Crommert
3e Niels v.d. Sangen

met 646 cm
met 607 cm
met 231 cm

Met de Jeugd zijn we naar een pretpark geweest, voor eten en drinken was gezorgd.
Het was een leuke dag voor de jeugd leden.

5. Decharge en installatie kascontrole commissie
De kascontrole commissie werd bedankt voor hun inzet, Dick Huigen moet stoppen, Rob van Elen
heeft zich kandidaat gesteld voor een periode van 2 jaar.
6. Begroting
Contributieverhoging van 1,50, omdat de Federale afdracht met 1,50 verhoogd is.
Dit geld alleen voor senioren, dus niet voor de jeugd.
Dit is opgebouwd uit:
VISpas
Federatieve afdracht
Vergunning Aa
Vergunning HSV De Kleuter
Administratiekosten
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- Nachtvisvergunning € 5,00
- Iedereen betaald € 2,50 administratiekosten moeten
- (Nieuwe) leden die na 16 december betalen, betalen € 2,50,extra administratiekosten
- Dagvergunning € 5,00 (vissen met 1 hengel)
-Jeugdvergunning tot 15 jaar is conform afspraak met de gemeente vastgesteld op €9,75
7. Jaarverslagen commissies
A. Onderhoud visvijver De Kleuter
Het afgelopen jaar zijn we twee maal met de boot op het water geweest om dood hout, obstakels en
lijnen weg te halen. Hierbij werd redelijk wat hout bij het bollieplein weggehaald en werden enkele
grote takken uit het water getrokken.
Verder zal er voor het voorjaar flink gesnoeid worden op enkele stekken om deze beter bevisbaar te
maken en staat er onderhoud aan de stekken gepland. Hierbij moet gedacht worden aan O.a. het
verstevigen van de oevers zoals reeds op het boillieplein gebeurd is.
B. Controleurs
Er is afgelopen jaar intensief gecontroleerd. Meestal dagelijks. We hebben dit jaar haken met
microbarb ingevoerd. Dit heeft tot weinig problemen geleid. We gaan ervan uit dat dit minder
verwondingen leidt bij de karpers. Voorstel op gebruik van klinick-setje beter te controleren.
Hierbij hartelijk dank voor de controle.
Jan van Hal en Bas van de Bogaart hebben aangegeven dat ze volgend jaar niet meer beschikbaar
zijn voor controleur. Hartelijk dank voor de geleverde bijdrage.
C. Visbestand
We hebben dit jaar 400 kg voorn, 10 kg kleine winde en 20 kg zeelt uitgezet, dit mede om het
jeugdvissen te promoten, zodat deze doelgroep gemakkelijker een visje kan vangen. Ook hebben
we 120 kg snel groei spiegelkarpers van gemiddeld 4 kg uitgezet en 40 kg Valkenswaard spiegels
van gemiddeld 1,5 kg. Dit was weer een vrij grote uitzetting om ervoor te zorgen dat we een
gevarieerd bestand van ras en leeftijdsklasse krijgen, om zo de toekomst van ons bestand te
waarborgen. Voor komend seizoen is er weer een onderhoudsuitzetting gepland van 200 kg
voorn,30 kg wind en 40 kg snelgroei schubkarpers.
8. Eventueel ingebrachte agendapunten
Geen ingebrachte agenda punten.
9. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Ledenadministrateur Rinus v/d Linden
Rinus wordt unaniem herkozen.
10. Beleid voor de komende jaren
Eigenlijk hetzelfde als voorgaande jaren. Dit betekent:
- de huidig ingeslagen weg blijven verstevigen.
- gezonden sociaal 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 .
-intensieve controles
-uitbreiding van georganiseerde activiteiten
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11.Rondvraag
Opmerking tijdens vergadering:
Theo: is de wachtlijst voor de nachtpassen bekend bij de leden?
Ja voor diegene die willen weten op welke plaats ze staan op de wachtlijst, moeten ze een mailtje
naar Rinus sturen.
Karperkoppelwedstrijd: leden willen graag een andere afsluiting van de wedstrijd, bijv: etentje.
Tevens misschien een optie om een Dixi te huren (leden dragen zelf de verantwoordelijkheid om
alles netjes achter te laten)
Piet: de afspraak was dat we in 2014 en 2015 geen contributie verhogingen volgens jaarverslag
ALV 2013.
Klopt maar dit is een federale afdracht, financieel gedeelte voor hsv de Kleuter blijft gelijk.
Henk:takken langs het bollieplein flink snoeien ivm het welzijn van de vis. (beschadigen tijdens
dril) Dit bespreken we nogmaals in het bestuur.
Henk: Longshank haken verbieden ivm schade aan de bekken. Dit bespreken in het bestuur.
Rondvraag:
Henk: onderhoudsdagen op scherm bij CarpshopXXL.
Piet: apart reglement karpervissen. We hebben een algemeen reglement met aanvullende punten
op gebied van karpervissen. Staan ook op de site. Worden momenteel niet goed weergegeven
maar wordt aan gewerkt.
Henk: vrijdag 21 nov onderhoud kleuter.
Ief: hoe beoordeel ik dat een haak een mircobarb heeft. Staat eigenlijk altijd op de verpakking.
11.

Mededeling:
HSV de Kleuter bedankt Dick van CarpshopXXL voor de verkoop van de vergunningen.
- Bestuur wordt bedankt voor hun inzet in het afgelopen verenigingsjaar.

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

www.hsvdekleuter.nl

Pagina 5 van 5

