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HENGELSPORTVERENIGING “ HET ALVERTJE”     
E-mailadres: info@hsvhetalvertje.nl 
Website: www.hsvhetalvertje.nl 
Aanwezig bestuur 
Peter Beelen, voorzitter,  
Cor Cornelissen, penningmeester,  
Rob Berden, secretaris,  
Toon Langenkamp, bestuurslid,   
Henk Theeuwen, bestuurslid 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 20-05-2019 

 
1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA. 

Peter opent de Algemene ledenvergadering en heet de leden welkom. 
Presentielijst wordt getekend door aanwezigen, en afmeldingen zijn genoteerd. 
Aan de agenda zal een extra punt worden toegevoegd namelijk agenda punt  
7a Contributieverhoging voor 2020. 
Peter geeft een korte samenvatting van het huidige bestuur dat vanaf november 2018 de 
zaken weer heeft opgepakt. 
De samenwerking in het huidige bestuur is prima, en men werkt op een efficiënte manier 
samen. 
Er wordt één minuut stilte gevraagd voor de overleden leden van 2018 -2019. 
 

2. NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 november 2018 
In de notulen van de ALV 26 november 2018 is geconstateerd dat op pagina 1, 2 keer het 
woord contact is geplaatst i.p.v. contract bij punt 3. Mededelingen. 
Dit wordt gecorrigeerd. 
Verder wordt de notulen goedgekeurd en ondertekend door voorzitter en secretaris. 

 
3. MEDEDELINGEN 

▪ Ledenadministratie en vergunningen heeft veel tijd gekost in de eerste maanden van 
dit jaar. Hiervoor zijn Cor en Rob (20 uur per week) mee bezig geweest om het weer 
goed op de rit te krijgen.  We hanteren de ledenadministratie van Sportvisserij 
Nederland (SN) voor de Vispas en een eigen ledenadministratie van de extra 
vergunningen. We gaan ervoor pleiten om dit onder te brengen bij Sportvisserij 
Nederland zodat van één punt uit alles kan worden geregeld.  

▪ Leden kunnen een eigen account aanmaken bij SN op het vispasnummer zelf 
mutaties zoals verhuizen, mailadressen e.d. door te geven. 

▪ Projectvissen op vijver 3 zal dit jaar niet zijn doorgaan vinden, ook omdat er is 
geconstateerd dat er tussentijds al karpers zijn overgezet naar vijver 1 en 2.  
Wat er nu nog aan grotere karpers op zit zal worden overzetten naar vijver 5. – 

▪ De boekhouding van Het Alvertje is een web-base geworden, een gekochte versie 
waarvoor een maandelijks bedrag wordt betaald.- 

▪ Nieuwe website van Het Alvertje gelanceerd  
▪ 2018-2019 inbraken gehad aan vijvercomplex 
 

4. JAARVERSLAG SECRETARIS 
Na een interim-periode van enkele maanden zijn we vanaf 26 november met een nieuw 
bestuur benoemd en van start gegaan. 
In deze periode van 2018 1 bestuur vergadering gehad en hierin duidelijk afspraken met 
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elkaar gemaakt hoe we de nieuwe bestuursperiode willen ingaan. 
Afspraak is dat we als bestuur minstens 5 keer per jaar willen vergaderen en dat we 
daarnaast 1 Algemeen ledenvergadering plannen  
Er is door het secretaris en penningmeester veel tijd gestoken in het uitgeven van extra 
vergunningen en voor het op orde brengen van de Leden administratie. 
Ik kan me voorstellen dat er leden zijn die last hebben gehad van de nieuwe werkwijze 
t.a.v. van vergunningen, via Sportvisserij Nederland en Het Alvertje.  
We willen met Sportvisserij Nederland afspraken maken om dit eventueel alles van SN te 
laten verlopen. 
Leden aantal van betalende leden dec 2018 740 leden 
 

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018 
Nieuw boekhoud programma ingevoerd, een uitgebreid programma dat goed aansluit. 
Er is besloten niet meer met kasgeld te werken. 
Balansrekening al lange tijd niet meer zo keurig gehad, vergoedingen voor diverse functies 
teruggedraaid. 
Pootvisfonds niet meer terug te vinden als aparte post, is opgenomen in water en visstand 
beheer. 
 

6. KASCONTROLE 
Dhr. Kateman niet aanwezig 3 mei 2019 is de controlecommissie op verzoek van de 
penningmeester bij elkaar geweest en is de grootboekadministratie gecontroleerd. 
 
6.1. VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE 
Jan Groenen lid van de controlecommissie leest het verslag van de controlecommissie voor 
aan de aanwezigen en verleend decharge voor het bestuur t.a.v. de financiële stukken. 
Het bestuur bedankt Jan en Wim voor hun bijdrage en beide heren zijn ook volgend jaar 
als kascontrole commissie actief.  
 

7. BEGROTING 2020 
▪ Of er een mogelijkheid is voor Subsidie vijver 5, provinciale subsidie voor jeugd en  

natuurbeheer, zal worden nagevraagd. 
▪ Borden aan vijver sponsering geen vergoedingen, 3 winkels karper vissen geen geld 

van karper wedstrijd naar vereniging. 
▪ Rooyse wissel sponsering, zal een brief worden opgesteld aan Floor Keijsers. 

Misschien zijn hierin mogelijkheden. 
▪ Bezuinigen commissie wedstrijden jeugd, commissie controle duurder geworden 

t.a.v. 2018 verklaren dat dit bedrag is begroot maar niet wil zeggen dat het wordt 
uitgegeven.-Activiteiten aan het water zijn niet echt veel, commercieel vijver 
hengeldruk op vijver 1 en 2 verminderen. Veel werk om een commerciëlen vijver te 
maken, is ook niet de intentie van het bestuur. 

▪ Aanleg vijver 5, Goede afspraken, provincie opleveringen, 3 vergaderingen. 
Mogelijkheid bekijken voor eventueel subsidie akkerlanden en bloemen wijde, 
fruitbomen. Er is behoefte aan een Informatieavond om de leden op de hoogte te 
houden. Vliegvissen vijver 5 is zeker behoefte aan binnen de vereniging 
 
7.1 CONTRIBUTIE 2020 

▪ Contributie verhoging € 4,- zal worden doorgevoerd en wordt goedgekeurd door 
aanwezige leden. De afdracht aan SN wat betreft een Vispas is €26,- voor het Alvertje 
blijft dan € 30,- over. 

▪ Voor vijver 5 moeten we reserves gaan opbouwen om Is het nodig is voor de aanleg. 
We zullen geen geld moeten lenen voor aanleg vijver. 
 

8. HET WANSSUMS VEN 
Er komt een verbod op het gebruik van gevlochten lijn per 01-01-2020. 
Informatie zal worden gedeeld op de website, ook meer informatie geven waar het   
bestuur mee bezig is zodat er niet allerlei verhalen de ronde doen. 
 
8.1. COMMISSIE BEHEER EN ONDERHOUD TERREIN 
Door de lage waterstand afgelopen zomer was het ideaal riet kort te snoeien, smal strook 
met maaien op de waterkant geeft wat rustiger beeld.  
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Werkhuis verzet veel werk, mannen weten van aanpakken. Zijn we erg blij mee binnen de 
vereniging. 
 
8.2. COMMISSIE WEDSTRIJDZAKEN 
Tijdens de commissievergadering begin 2018 heeft Peter Gerrats aangegeven dat hij de 
nieuwe voorzitter in de wedstrijd commissie wil zijn. 
Tijdens de wedstrijd vergadering is er vergaderd over het nieuwe wedstrijdrooster voor 
2018 en werden de wedstrijden van 2017 besproken. Na deze vergadering is er het 
eremetaal voor de wedstrijden van 2017 uitgereikt.  
We hebben in 2018 een goed wedstrijd jaar gehad, tijdens de wedstrijden was het gezellig 
en de vangsten vielen in het algemeen niet tegen. 
 
Het bestuur is voorstander om de karper wedstrijden op te nemen in de 
wedstrijdcommissie waar enkele karper vissers dan de zaken behartigen, als 
aanspreekpunt. Voor dit jaar zullen beide groepen hun wedstrijden nog kunnen blijven 
organiseren en vanaf 2020 zal dit gaan verlopen via de wedstrijdcommissie.  
 
Jos Janssen is Lentekoning geworden en zijn broer Mark Janssen werd de winnaar van de 
Marathonwedstrijd.  
 
Twan Verhaegh werd Vijver koning en winnaar van de Woensdag middag Competitie. 
 
Toon Langenkamp heeft de wedstrijd op de Nationale Hengel-dag gewonnen en werd 
Herfstkoning. 
 
Club Kampioen 2018 werd Toon Langenkamp en de Club Kampioen van de karper vissers 
werd Hans Koehoorn. 
 
8.3. COMMISSIE CONTROLE 
Van de 6 controleurs zijn er nu nog 3 over. Dat is voor nu voldoende. Harry Theeuwen 
controle aan de haven. 
Contoleren bestuurlijk op orde en functieprofielen zullen worden beschreven. 
 
8.4. COMMISSIE JEUGDZAKEN 
In 2018 is er vanwege de perikelen binnen het toen uiteengevallen bestuur niets voor de 
jeugd georganiseerd. 
Voorzitter van de Jeugdcommissie, Piet Beijersbergen is vanwege problemen met zijn 
gezondheid tijdelijk uit de running. 
Komende jaar willen we weer jeugd activiteiten gaan oppakken 
 

9. HET KASTEELHAVENTJE 
Jan Beerkens niet aanwezig minder bootbezitters, en 1 commissielid. 
Huur haven gestegen baron afspraak toekomst haventje. 
Uitbreiding haven helaas verschoven naar de achtergrond. 
Bootbezitters vergadering beleggen ingaan op de materie, die daar momenteel speelt. 
Onderhandelen over huur is geen optie 
Uitbaggeren haven binnenkort moeten gebeuren Peter gesprek. 
 
Jachthaven, 
Niels bespreken havenmeester, pacht verleden haventje, huurcontact als vereniging inzien 
en verdere afspraken maken. 
 

10. HULDIGING JUBILARISSEN 
Dit jaar zijn er 16 jubilarissen te huldigen, hierbij zijn ook de jubilarissen van 2018. 
Uiteindelijk 9 afmeldingen ontvangen inclusief de afmeldingen op deze vergaderavond,  
3 leden niet aanwezig zonder berichtgeving. 
 
14 keer 25 jaar 
P.A van der Burgt afgemeld, A.W.M Cremers afgemeld, J.P.F Driessen afgemeld, R.W.J 
Driessen afgemeld, B. Huibers niet aanwezig, G.W.M Jans, Afgemeld, H.G Linders, W.C van 
Loon afgemeld, G.W Lucassen niet aanwezig, F.W.J Raassens afgemeld, J.W.J Tissen niet 
aanwezig, J.J.F Verstappen afgemeld, W.A.M Wijnhoven, E.H. J Wong-Lun-Hing 
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2 keer 50 jaar 
P.E Cuppen afgemeld, G.H.M van Sinten 
 
Uitreiking De Alver van verdiensten 
Op deze ALV is ook de Alver van verdienste uitgereikt aan Hay Linders voor zijn diverse 
jaren van inzet voor de vereniging, met de daarbij behorende oorkonde, 
Vanwege zich gedurende een lange periode en met een uitzonderlijke motivatie en inzet 
ondersteuning geven aan onze vereniging, bovenal voor het onderhouden van het  
complex. 
Maar ook als controleur, commissielid, bestuurder, karper-wedstrijden organisator en 
gewoon visser heeft Hay zijn inzet getoond.  
Bedankt Hay. 
 
 

11. RONDVRAAG 
Peter Gerrats,  
-Afmelden voor jubilarissen, jammer dat men zich niet afmeldt (sommige leden)   
 Bestuur, kijken hoe we dit anders kunnen oppakken 
-Prikbord visspullen te koop aanbieden op site eventueel 
 Bestuur, we zullen gaan kijken wat mogelijk is hierin. 
 
Henk Ermers, 
-Gevlochten lijn reglement aanpassen en toepassing doornemen, witte boekje wordt niet 
meer verstrekt alleen aan nieuwe leden via verkooppunten. 
-Uitslag wedstrijden in Peel en Maas,  
 
Will Wijnhoven, 
-Diepeling vergunning. Verboden te vissen. verbod geld nog steeds. We hebben nog geen 
zicht wanneer verbod eraf gaat. 
 
Ger Bistervels 
-Riet rond eiland vijver 1 veel vis in riet in, kaal eiland bescherming vis, niet in gaten vissen. 
 Bestuur, Kijken wat mogelijk is. 
 
Piet Voesten 
-Industrie terrein De Blak officieel niet vissen, gebeurt wel. Eigen risico? 
Vliegvissen vijver 3 mag niet met werphengel ook niet als de spoel anders wordt 
gehanteerd. 
 
Jan Groenen 
-Witte boekje wordt niet meer verstrekt.  
Informatie staat op de site en aanplak borden vijvers. 
 
Cor van Spronsen 
-Controlepas Sportvisserij Nederland, niet meer verstrekt. We hanteren nu eigen 
gemaakte viscontrolepassen. 
 
Rob Wijnhoven  
-Fijn dat er weer een bestuur zit dat de zaken heeft opgepakt, complimenten voor het 
verzetten werk. 

 
Tekenen Notulen akkoord 12-10-2020, 
 
 
 
Secretaris Rob Berden                                                                Voorzitter Peter Beelen 


