Jaarverslag 2017
Op zaterdag 13 januari hebben we onze jaarvergadering gehouden in de molen te
Blitterswijck. Men zegt wel eens ondanks het slechte weer was de opkomst niet slecht,
maar in dit geval was dat met 15 personen niet het geval. Na afloop hebben we gezellig
getoept voor de alom bekende worsten en platzen. Peter en Wiel hebben zitting genomen
in het bestuur van Land van Molenbeek. Op 23 februari hebben Wiel en Peter de
vergadering in Horst bezocht aangaande de beheerstichting onderhoud viswateren Horst
aan de Maas. Op vrijdag 24 februari is er 200 Kilo brasem uitgezet. Op vrijdag 3 maart is er
300 Kilo voorns uitgezet, Wiel Peters heeft hierbij geholpen.
Op donderdag 16 maart hebben Wiel en Wim, die ons vertegenwoordigen in deze
stichting, de eerste vergadering bijgewoond van de beheerstichting onderhoud
viswateren. Op 29 maart heeft de ondertekening plaats gevonden, de beheerstichting
onderhoud viswateren is nu een feit. Hierbij waren van onze vereniging Wim, Paul en
Peter aanwezig. Op 31 maart hebben we een gesprek gehad over de toekomst van ons
viswater met Eric Schellekens. Hoogstwaarschijnlijke start september 2019.
Op 31 maart hebben we weer onze jaarlijkse kienavond gehouden in de molen. We waren
met 28 personen. In week 15 heeft Wiel voor de eerste keer van dit jaar het gras gemaaid.
Op eerste paasdag hebben we een oogje in het zeil gehouden op merlinpop . In week 18 is
door Paul het gras voor de tweede keer gemaaid. In week 19 heeft Peter wat
snoeiwerkzaamheden verricht. In week 20 heeft Paul het gras gemaaid op de kleine vijver.
Op 19 mei hebben Peter en Wiel de algemene jaarvergadering van Sportvisserij Limburg
bezocht. Inmiddels zijn de afdrachten aan Sportvisserij Limburg met €0,75 voor de jeugd
en €1,50 voor de senioren verhoogd en zal Sportvisserij Nederland heel waarschijnlijk ook
wel volgen met een verhoging van €1. In week 21 heeft Wiel het gras gemaaid op de grote
vijver. In week 24 is het gras op beide vijvers weer gemaaid door Paul en Wiel.
In week 27 wederom het gras gemaaid door Paul op het kleine water.
In week 29 heeft Wiel het gras gemaaid op het grote water.
Wiel heeft 200 kilo voorns en 100 kilo Zeelt besteld. In week 31 gras gemaaid kleine water.
In week 35 gras gemaaid grote water. In week 39 gras gemaaid klein water.
Week 41 Leo Custers en Peter Hendrix cursus Controleur met suc6 afgesloten.
Week 44 voor de laatste keer dit jaar het gras gemaaid op beide vijvers. Huub heeft hierbij
geholpen. Op 31 oktober wederom een gesprek gehad over ons viswater. Op zaterdag 4
november was onze jaarlijkse feestavond. Hier werden 12 leden gehuldigd, 8 leden voor
hun 25 jarig lidmaatschap en 4 leden voor hun 40 jarig lidmaatschap. Allen kregen een
aandenken. Op donderdag 9 november heeft de brandweer de duikers schoongespoten.
Op 21 november hebben Paul en Peter de clubkasactie van de Rabobank bezocht en €151
in ontvangst mogen nemen.
Op woensdag 22 november hebben we 200 kilo voorns en 100 kilo zeelt uitgezet. De
bedoeling was om dit in het voorjaar te doen, maar dan was de kans groot dat er geen vis
te krijgen was. We zijn dit jaar 7 maal bijeengeweest voor bestuursvergaderingen.

