Hengelsportvereniging "De Hering" Schinveld
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notulen van de jaarvergadering welke gehouden werd op zondag 5 maart 2017 om 10.00 uur in “BovenWater”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
53 leden en 5 bestuursleden.
Afgemeld:
8 leden en 1 bestuurslid.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Opening.
De voorzitter, Peter Schijns, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Peter stelt zichzelf
voor aan de leden en geeft aan dat hij vanaf 1 oktober de voorzittershamer heeft overgenomen van Jo Severens.
Hij geeft aan dat het hem deugd doet dat de opkomst wederom zeer goed is.
Hij vraagt of eenieder de presentielijst getekend heeft. Verder een woord van dank aan de uitbater voor de goede
samenwerking.
Tenslotte staat de voorzitter stil bij het overlijden van ons lid Willy Ubachs, die in 2016 overleden is. Hierna volgt
een minuut stilte.
2.
Notulen jaarvergadering 21-02-2016.
De leden hebben deze per mail ontvangen. Ook waren ze in te zien op het publicatiebord en op de website. De
notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3.
Financieel overzicht 2016.
De penningmeester, Nic Friederichs, licht het financieel overzicht toe. Er volgt een applaus van de aanwezige
leden. Er zijn geen verdere vragen door de leden.
4.
Verslag kascontrole commissie.
Dhr. Wim Nauta voert het woord namens de kascontrolecommissie, verder bestaande uit Ger Boels en Klaas
Joling. Wim deelt mede dat alles prima in orde was en bedankt de penningmeester voor zijn goede werk. Hierna
wordt de penningmeester décharge verleend.
5.
Benoeming kascontrolecommissie.
Hiervoor geven Marc Buijsers, Toon Smeets en Ger Boels zich op.
6.
Begroting 2017.
De penningmeester presenteert de begroting en zet deze af tegen de realisaties van 2013-2016. Hij licht een aantal
posten nader toe. De leden gaan akkoord met de voorgestelde begroting.
7.
Jaarverslag secretaris 2016.
Het jaarverslag wordt voorgelezen. Er volgt applaus van de aanwezige leden. Er zijn geen opmerkingen op dit
verslag.
8.
Jubilarissen.
De heer Guus Lahaye is 40 jaar lid van de vereniging. De voorzitter vertelt enkele anekdotes over Guus uit de jaren
lidmaatschap en de inzet als vrijwilliger voor de vereniging. Guus ontvangt onder luid applaus een speldje, een bos
bloemen en een envelop.

9.
Bestuursverkiezing.
Ger Nohlmans en Jürgen Peters stoppen als bestuurslid. De voorzitter speekt zijn dank uit voor hun inzet; ze zijn
beide helaas niet aanwezig op deze vergadering.
Ook is Jo Severens op 1 oktober gestopt als voorzitter. Jo wordt door de voorzitter bedankt voor zijn goede werk en
ontvangt als dank een bos bloemen en een kleine attentie.
Wiel Scheren wordt herkozen als bestuurslid en Jan Schell en Barry Raes worden gekozen door de leden als nieuwe
bestuursleden.
10.
Samenstelling en activiteiten commissies.
Om te beginnen richt de voorzitter een woord van dank aan alle vrijwilligers die hun bijdrage in de verschillende
commissies geleverd hebben. Hij geeft ook aan dat eventuele aanvullingen van harte welkom zijn. Mensen die een
bijdrage willen leveren binnen een commissie wordt verzocht zich na de vergadering bij het bestuur te melden.
a. Activiteitencommissie.
Deze commissie organiseert enkele activiteiten buiten het vissen aan de eigen vijver om. In 2017 zullen
o.a. een kwajongconcours, het forelvissen en een feestavond georganiseerd worden.
b. Controlecommissie.
Deze commissie verzorgt de controle aan de vijver. Door het stoppen van enkele controleurs is er behoefte
aan uitbreiding van deze commissie. Tevens geeft het bestuur aan op zoek te zijn naar een bestuurslid
controle om deze commissie samen met Pascal Langlois te leiden.
c. Jeugdcommissie.
Günter Lenzen doet kort verslag van de georganiseerde jeugdactiviteiten in 2016 en blikt vooruit naar de
activiteiten van 2017.
d. Public relations.
Nic Friederichs geeft aan dat gedurende het seizoen diverse nieuwsberichten in de media, op de website en
op de facebookpagina van de vereniging zijn geplaatst.
e. Vijvercommissie.
Wiel Scheren geeft aan dat in maart getracht zal worden meer aanplant in de vijver te realiseren.
Kasper Bloemen vraagt waarom er rondom de vijver zoveel is gesnoeid. Dit is zonder overleg met de
vereniging door de gemeente gedaan.
f. Wedstrijdcommissie.
Bart Theunissen licht het wedstrijdprogramma voor 2017en de ingevoerde wijzigingen t.o.v. vorig seizoen
toe.
11.
Toelichting jeugdvergunning 2017.
Nic Friederichs licht toe dat de jeugdleden vanaf 2017 allemaal een jeugdvispas nodig hebben. Dit sluit aan op een
proef vanuit Sportvisserij Limburg, waarbij jeugdleden met een jeugdvispas op meerdere verenigingswateren
kunnen vissen.
12.
Vaststellen contributie 2018.
In verband met bovenstaande regeling zal de jeugdcontributie verlaagd worden van 10 naar 8 euro. De contributie
voor senioren zal gelijk blijven.
13.
Vaststellen vijverreglement 2017.
Diverse kleine aanpassingen worden toegelicht. Hier gaan de leden mee akkoord.
14.
Toelichting visvangsten en visuitzettingen.
Er wordt een overzicht getoond van de uitzettingen van de pootvis voor het nieuwe seizoen.
Vanuit de vergadering wordt verzocht om een volgende keer ook zeelt uit te zetten.

15.
Uitreiking “De Drijver” aan de vrijwilliger van het jaar 2016.
De voorzitter geeft aan dat John Valkenberg tot vrijwilliger van het jaar is gekozen. Hij ontvangt onder luid applaus
de bijbehorende oorkonde, de wisseltrofee genaamd “de Drijver” en een bos bloemen.
16.
Trekking loterij t.b.v. de jeugd.
De trekking van deze loterij, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de jeugd, wordt verricht door jubilaris
Guus Lahaye.
De eerste prijs valt op lotnummer 413 groen en wordt gewonnen door Wiel Scheren.
De tweede prijs valt op lotnummer 339 groen en wordt gewonnen door John Valkenberg.
De derde prijs valt op lotnummer 297 roze en de winnaar is nog onbekend. Via de website en facebook zal dit
nummer bekend gemaakt worden, met de hoop dat de gelukkige winnaar zich alsnog zal melden.
17.
Bestuursmededelingen.
De voorzitter vraagt aandacht voor de landelijke actie m.b.t. loodvrij vissen.
Verder wordt gewezen op de Rabo Clubkas campagne, waar leden kunnen stemmen op de vereniging en zo extra
sponsorgeld voor de vereniging kunnen verdienen.
Tenslotte wordt aangegeven dat mensen die als vrijwilliger willen meehelpen bij het OLS i Merkelbeek zij zich
rechtstreeks bij de organisatie kunnen aanmelden. Als vereniging is besloten hier geen hulp te bieden.
18.
Rondvraag.
Ger Boels:
 Hij verzoekt om de ijzeren plaat bij de ingang te vervangen door iets anders. Dit omdat deze plaat bij vorst
spiegelglad is. De vereniging zal dit bespreken met de gemeente.
Martin Frijns:
 Hij vraagt of het mogelijk is ergens een toilet neer te zetten. Deze vraag zal meegenomen worden naar de
eerstvolgende bestuursvergadering.
19.
Sluiting.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de prima gelopen vergadering. Hij dankt de leden voor de geweldige
opkomst en wenst iedereen nog een prettige zondag.
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