JAARVERSLAG 2018
VERGADERINGEN
Op vrijdag 12 januari hebben we onze jaarvergadering gehouden in Cafe Oud Meerlo.
Het bestuur heeft 7 x vergadert het afgelopen jaar.
AVG WET
Op 29 mei heeft Peter de bijeenkomst bezocht over de uitleg van de AVG wet (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Peter heeft de taak als coördinator AVG wet op zich genomen.
LEDENADMINISTRATIE
Het bestuur heeft besloten dat nieuwe leden zich alleen nog maar aan kunnen melden via de online
bestelmodule en niet meer via VBL (Voorlopig Bewijs Lidmaatschap). Dit i.v.m. onduidelijke
ingevulde VBL’s.
RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE
Paul heeft namens onze vereniging de Rabobank clubkascampagne bezocht, de opbrengst was
€ 212,72.
ACTIVITEITEN
De jaarlijkse kienavond op vrijdag 30 maart was zoals elk jaar in De Keijzersberg te Blitterswijck.
Bijna iedereen ging met een leuke prijs naar huis.
De feestavond in Café Oud Meerlo op 3 november is door ca. 40 personen bezocht, en was weer heel
gezellig.
STAND VAN ZAKEN VISWATER
Op dinsdag 20 maart hebben we weer een gesprek gehad met ‘Mooder Maas’ over de voortgang van
ons water. Een vervolggesprek heeft plaatsgevonden op woensdag 3 oktober. In week 49 zijn er
bodemmonsters genomen en in week 51 zijn er bodemsonderingen uitgevoerd. Op 19 december heeft
een delegatie van het bestuur ook nog een gesprek gehad met een delegatie van ‘Mooder Maas’, bij
ons viswater.
ONDERHOUD
Snoeien/steigers
Zaterdag 20 januari hebben we met 6 personen de omgewaaide bomen aan en in ons water opgeruimd.
Heren bedankt hiervoor. De voorzitter zorgde voor een lekker bakkie en wafels. In april zijn Wiel en
Paul weer flink bezig geweest om de steigers schoon te maken. Ook later in het seizoen is dit nogmaals
door Wiel uitgevoerd. In verband met groot onderhoud hebben op zaterdag 5 mei 9 leden
snoeiwerkzaamheden verricht. Er is een multitool-machine aangeschaft en het bestuur heeft met Leo
Custers afgesproken dat hij deze in bruikleen krijgt om door het jaar snoeiwerkzaamheden te
verrichten (o.a. week 33). Ook Jan van Hoven is aan het water te vinden i.v.m. snoeiwerkzaamheden.
Gras maaien
Dit jaar is in week 18, 19, 22, 27, 33 en 37 het gras gemaaid, door o.a. Paul, Wiel, Leo en Huub.

Vuilnisbakken
Wiel heeft het afgelopen jaar enkele vuilnisbakken vervangen, die door Jos Smits zijn vervaardigd.
Tevens heeft Wiel in groot gat gedicht dat ontstaan was bij het slootje voorbij de boot.
WATERKWALITEIT
Jos Coenders voert regelmatig metingen uit om de kwaliteit van het water in de gaten te houden.
Vooral tijdens de hete zomer was dit van groot belang. Alle metingen waren binnen de norm.
UITZETTEN VIS
Wiel heeft contact gehad met Piet Kalkman en hem medegedeeld dat we in de wintermaanden geen vis
meer willen hebben, alleen nog in het voorjaar. Piet zou kijken of hij dan vis kon krijgen voor ons. In
week 50 is er toch 100 kg. karper uitgezet. In 2019 zal de rest uitgezet worden ca. 700 kg.
WEDSTRIJDEN
Het afgelopen seizoen zijn er 29 wedstrijden gevist. Ook 2 kermisviswedstrijden. Op woensdagen
werden de 50-plus wedstrijden gevist. Helaas waren er geen wedstrijden meer bij de jeugd i.v.m. te
weinig deelname.

