Meerlo 12-01-2018
Notulen Jaarvergadering 2018
1. Opening:
De voorzitter opende even na achten de vergadering in cafe Oud Meerlo en wenste iedereen nog een
gezond en visrijk seizoen toe. Er werd een moment van stilte gehouden i.v.m. het overlijden van ons lid
Wiel Achten. Er waren afmeldingen van Loek Taks, Hans Rütten, Jan van de Heuvel, Wiel Kerstjens,
Leo Custer, Edwin van de Winkel en Leo Linskens.
De opkomst was slecht, er waren 7 leden aanwezig en 5 bestuursleden.
2. Notulen jaarvergadering 2017:
De notulen werden zonder op- of aanmerkingen goed gekeurd, waarna deze werden ondertekend.
3. Jaarverslag 2017:
Hier waren geen op- of aanmerkingen,
4. Financieel verslag:
Wiel gaf uitleg hierover en vanuit de vergadering kwam de vraag of er wat meer duidelijkheid kon
worden gegeven over de bedragen die betrekking hebben tot de contributie.
5. Verslag kascontrole:
Deze is gecontroleerd door Huub van de Elsen en Jan van der Zanden. Namens de kascontrole nam
Huub het woord, er was wat onduidelijkheid over een post, maar dit bleek te gaan over de bedragen die
waren overgemaakt door Sportvisserij Nederland en na even zoeken was dit snel opgelost.
Verder was het duidelijk en werd het goedgekeurd door de heren van de kascommissie, heren bedankt.
Kascontrole voor 2018 is Huub van de Elsen en Toon van Heesch, reserve is Jac Vreede
6. Hengelvangst registratie:
Er zijn weinig formulieren ontvangen, alleen Paul Rütten heeft genoteerd wat hij heeft gevangen. De
waterkwaliteit was goed.
7. Wedstrijdcommissie:
Wim geeft uitleg waarom we zijn gestopt met de meanderwedstrijden, hierdoor komen er verschillende
datums vrij op het wedstrijdprogramma. We gaan een serie vissen op de zaterdagmiddag. Ook is er
besloten dat we met de wedstrijden in het vervolg een water te gebruiken, zodat de leden die niet aan
wedstrijden meedoen ook terecht kunnen. Er is met de wedstrijden die we hebben gevist goed gevangen.
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8. Pauze:
Deze werd overgeslagen.
9. Mededelingen:
We hebben in 2017 meegedaan met de clubkasactie van de Rabobank en mochten 155 en centen in
ontvangst nemen. Ook is er 2 maal vis uitgezet, dit is gebeurt omdat we anders in het voorjaar
waarschijnlijk geen vis konden krijgen. Aalscholver is en blijft een probleem, evenals de vuilnis die
gedumpt wordt. We zijn wederom in gesprek geweest over de voortgang van ons viswater, dit verloopt
stroef, om het netjes uit te drukken, e-mail wordt slecht of niet beantwoord. Vanuit de vergadering werd
geopperd om contact op te nemen met de gemeente en het planbureau te blijven bestoken met onze
vragen. Ook zullen we ons gezicht vaker laten zien.
10. Bestuursverkiezing:
Paul was volgens rooster aftredend en stelde zich weer herkiesbaar.
11. Rondvraag:
Wiel Peters had als opmerking dat de berichtgevingen in het klokje er goed uit zagen, het logo van onze
vereniging netjes wordt netjes getoond bij de verslagen. Wim Gooren zei dat we dit te danken hebben
aan de medewerksters van het klokje.
Huub gaf aan dat de brug wel erg glad is, we gaan bekijken hoe we dit kunnen oplossen.
Noud Rütten vond het jammer dat er niet meer leden met de 50+ wedstrijden mee deden, dit hebben we
helaas niet in eigen hand.
Om 21.30 sloot de voorzitter de vergadering en bedankte nog iedereen voor het water onderhoud.
Hierna werd er nog gezellig getoept voor worst en platzen.
Voorzitter

Secretaris
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