Blitterswijck 11-01-2019
Notulen Jaarvergadering 2019
1. Opening:
De voorzitter opende even na achten de vergadering in de Molen te Blitterswijck en wenste iedereen nog
een gezond en visrijk seizoen toe. Er waren afmeldingen van Edwin van de Winkel, Luuk v.d. Elsen,
Peter Joosten, Koen Meulenbeld, Herman Wijnhoven, Jan van Hoven, Jan van den Heuvel,Twan Geurts
en Hans Rütten
De opkomst was beter dan vorig jaar, 12 leden en 5 bestuursleden.
2. Notulen jaarvergadering 2018:
De notulen werden zonder op- of aanmerkingen goed gekeurd, waarna deze werden ondertekend.
3. Jaarverslag 2018:
Hier waren geen op- of aanmerkingen,
4. Financieel verslag:
Wiel gaf uitleg hierover. Paul gaf tekst en uitleg over de Rabobank Clubkas actie en Peter vertelde hoe
het in zijn werk ging met de online aanmeldingen van nieuwe leden. Ook vertelde hij dat het alleen nog
maar mogelijk is om online lid te worden van onze vereniging.
5. Verslag kascontrole:
Deze is gecontroleerd door Huub van de Elsen en Toon van Heesch. Namens de kascontrole nam Toon
het woord, alles zag er prima uit en het werd goedgekeurd door de kascommissie, heren bedankt.
Kascontrole voor 2019 is Toon van Heesch en Jac Vreede reserve is Noud Rütten.
6. Privatisering:
Wiel geeft uitleg over de verdeling van de gelden die we jaarlijks ontvangen en waarvoor deze gebruikt
worden.
7. Hengelvangst registratie:
Hierover kon Jos niet veel vertellen, de reden hiervoor is dat er geen enkele registratie is binnen
gekomen. Er werd besloten om het komende seizoen te starten met het noteren van de vangsten die
gedaan worden met de wedstrijden. Ondanks het droge en warme weer is de kwaliteit van het water
goed gebleven.
8. Wedstrijdcommissie:
Wim vraagt aan de vergadering of we op de huidige voet verder kunnen gaan met de wedstrijden, hier
had niemand bezwaar tegen zodat er ook dit seizoen weer wedstrijden op de zaterdagen worden gevist.
De opzet om regelmatig te wisselen van beide waters blijft gehandhaafd, mits de situatie dit toelaat.
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9. Viswater:
Paul legt uit hoe de stand van zaken is over ons water, het is nog steeds de bedoeling dat er eind van
2019 gestart wordt met de werkzaamheden door het planbureau aan ons water. Er zijn inmiddels
grondmonsters genomen. Er zal dit jaar nog 700 kilo vis worden uitgezet, o.a. karper, voorn, zeelt en
brasem. De brug zal bekleed worden met gaas voor het tegengaan van de gladheid. Gelukkig hebben er
in 2018 geen vernielingen plaatsgevonden. Heel waarschijnlijk zullen er camera’s worden geplaatst
i.v.m. het vermoeden dat er gestroopt wordt. Wiel Horstermans kwam met een plan om ijzeren staven in
het water te plaatsen.
10. Pauze:
11. Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn Jos en Peter, beiden stellen zich weer herkiesbaar, waarvoor dank.
12. Rondvraag:
Leo Custers vroeg of op sommige plaatsen in de vijver er wat gedaan kon worden aan de lelie’s
waardoor er beter gevist kan worden. Leo en Wiel Horstermans zullen dit regelen. Ook heeft Leo
geconstateerd dat er op de LVM vergunningen staat vermeld dat er op ons water 500 gram voer mag
worden gebruikt, op het wedstrijdprogramma staat echter dat dit maar 400 gram mag zijn. Peter kijkt dit
even na. Om te proberen om meer wedstrijdvissers te krijgen vraagt Leo wat het bezwaar is om te vissen
met het zogenaamde “plaatje”. Na een flinke discussie hierover werd het in stemming gebracht, er waren
2 leden op tegen om met het “plaatje” te vissen, de rest had hier geen problemen mee, dus zal het
wedstrijdreglement worden aangepast. Wiel Horstermans liet ons nog even weten dat het bakken van de
“toepplatzen” bij de bakker was mislukt en er derhalve getoept kon worden voor de worsten en
krentenmikken. Als tegemoetkoming kregen we van de bakker 2 vlaaien die we ons goed hebben laten
smaken. De voorzitter sloot de vergadering omstreeks 21.30 uur af nadat hij iedereen bedankte voor het
onderhoud aan ons water. Hierna werd er nog gezellig een kaartje gelegd.
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