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Algemene ledenvergadering
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VERSLAG VAN DE BESPREKING

1. Opening

Welkom aan alle leden. Gelukkig kunnen we dit jaar weer een vergadering op

locatie organiseren. Het ledenaantal is door corona behoorlijk gestegen. Maar

helaas leidt dat niet tot een grotere opkomst. Toch hebben we een aantal

belangrijke agendapunten te behandelen. Maar voordat we daartoe overgaan, staan

we, zoals gebruikelijk, eerst even stil bij stil bij de onze overleden leden.

2. Mededelingen en ingediende agendapunten

Koffie, thee bier en fris zijn gratis.

3. Goedkeuring notulen 2021

De notulen van de vorige ALV 25 juni 2021 staan vermeld op de website.

De leden hebben geen op en/of aanmerkingen en de notulen worden met dank aan

Harrie Maas goedgekeurd.

4. Jaarverslag  van het bestuur

a. Verslag 2021 Wedstrijdcommissie

We hebben afgelopen (Corona) jaar redelijk wat wedstrijden kunnen vissen.

Ook hebben we weer meegedaan aan het federatief clubkampioenschap. De

voorronde visten we in Helmond, waar we ons plaatsten voor de finale in

Hellevoetsluis. Dit blijven leuke wedstrijden om te vissen. Ook voor dit

jaar is er door de wedstrijdcommissie weer een compleet wedstrijdprogramma

opgesteld. Dit kun je terugvinden op onze website.

Aanmelden voor de wedstrijden kan via het wedstrijdformulier aan Toon

Corsten. Exemplaren kun je vinden in het clubgebouw of is te downloaden van

onze website.
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b. Verslag 2021 penningmeester

Boekjaar 2021

Saldo 01-Jan-2021 € 45679.19

Inkomsten € 30757.30

Uitgaven € 29700.30

Saldo 31-Dec-2021 € 46736.49

Kasverschil € 0.30

Toelichting;

Resultaat is €1057.30 positief waar €1650.00 positief verwacht was ivm de

reservering voor de pompen en de grasmaaier. Dit is oa veroorzaakt door;

● hogere uitgaven van visuitzetting doordat de levering van het najaar

van 2020 vertraagd was en in het voorjaar van 2021 geleverd werd.

Zodoende zijn deze kosten bijgevoegd in boekjaar 2021.

● De gemaakte kosten van het project voor het plaatsen van de pompen

zijn uitgekomen zoals begroot. Uiteindelijk heeft dit echter geen

negatieve impact gehad op het kassaldo vanwege de toegekende

subsidies van de Gemeente Eersel en Sportvisserij Nederland.

Kascommissie bestaande uit Geert van Kemenade en Ad Dielesen heeft op 1

maart 2021 de kascontrole uitgevoerd en akkoord bevonden

Begroting 2022

INKOMSTEN UITGAVEN

Contributie € 22.500,00 Contributie afdracht € 9.500,00

Dag/weekkaarten € 1.000,00 Kosten visuitzetting € 7.000,00

Sponsoring € 700,00 Verzekeringen € 550,00

Diversen € 200,00 Onderhoud /brandstof machines € 1.500,00

Clubgebouw € 300,00
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Bestuurskosten € 1.000,00

Diverse kosten € 450,00

Reservering pompen € 900,00

Reservering grasmaaier € 750,00

Ledenactiviteiten € 3.000,00

Totaal € 24.400,00 Totaal € 24.950,00

TOTAAL INKOMSTEN € 24.400,00

TOTAAL UITGAVEN € 24.950,00

VERWACHT BATIG SALDO € 550,00-

We verwachten een batig saldo omdat in 2022 een nieuw plan gestart gaat

worden om verenigingsactiviteiten te ondersteunen. Ter financiële

ondersteuning zal hiervoor €3000.00 beschikbaar gesteld worden.

De kas is dit jaar gecontroleerd door Ad Dielesen en Geert van Kemenade. Ad

en Geert hebben aangegeven geen onregelmatigheden te hebben geconstateerd

en hun handtekening gezet, waarmee ze aangeven akkoord te zijn met de

financiële administratie en verslaglegging.

c. Verslag 2021 Secretaris

● Sinds de verlate ALV 25 juni 2021 het secretariaat van onze

vereniging overgenomen.

● Met dank aan Harrie Maas die jarenlang het clubarchief thuis beheerd

heeft, is nu het complete archief van onze vereniging ondergebracht

in ons clubgebouw.

● Van de allereerste documenten van onze vereniging is een dossier

samengesteld en aan de voorzitter verstrekt voor publicatiedoeleinden

rondom ons jubileumjaar

● Sinds de vorige AVL 25 juni 2021 heeft het bestuur m.u.v. augustus

maandelijks vergaderd waarvan verslag is gemaakt. In totaal zijn;

○ 63 actiepunten geformuleerd
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○ 48 actiepunten hebben tot een besluit geleid

○ 11 actiepunten staan nog open op de actielijst, waarvan de

oudste dateert van 6 sep 2021

● In totaal heeft het secretariaat 71 externe poststukken, mails en

contactformulieren ontvangen, verdeeld onder functionarissen, en

gearchiveerd. Het aandeel poststukken in het totaal is inmiddels

verwaarloosbaar.

Doordat met het overnemen van het secretariaat ook het post en mailadres

wijzigt komen vele stukken nog steeds bij Harrie aan. Nu Heeft HSV de

Gender een eigen mailadres zodat dit niet meer gewijzigd hoeft te worden.

We gaan onderzoeken of we ook een eigen postbusnummer kunnen krijgen voor

onze vereniging.

d. Verslag 2021 Voorzitter

Ledenadministratie:

Deze wordt inmiddels voor het derde jaar uitgevoerd door Sportvisserij

Nederland. Dit bevalt uitstekend. Hetzelfde geldt voor de online verkoop

van Vispassen. De nachtvergunningen moeten we nog steeds handmatig

versturen. Maar ook daarin komt verandering. Vanaf volgend jaar kunnen we

ook documenten door Sportvisserij Nederland laten versturen. We zijn het

jaar geëindigd met 468 leden. Dat is een mooi aantal. Daarvan zijn er 27

jeugdlid.

Vencocampus

De contacten verlopen nog steeds goed. Het afgelopen jaar is de verwarming

kapot gegaan. Deze wordt binnenkort gemaakt. De pompen hebben het afgelopen

jaar continu gedraaid. De stroom wordt gewoon geleverd door Vencomatic. We

zijn in overleg m.b.t. een nieuwe kachel voor ons clubgebouw, onderhoud aan

de beschoeiing en nieuw straatmeubilair rondom de vijver.

Zaken die opgelost moeten worden verlopen vaak moeizaam en traag. Vaak

heeft het te maken met dat er veel partijen mee gemoeid zijn.

Als voorbeeld mag gelden de aanschaf van nieuw meubilair. Vencomatic stemt

in met de vervanging, maar vraagt ons e.e.a. te inventariseren en prijs op

te vragen bij partijen op het industrieterrein zoals  Geert Schepers beton
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voor betonvoeten en  Woodies hout voor planken. Beiden geven aan wel iets

te hebben maar vragen eerst om meer informatie foto’s maten e.d. van

elkaar. Wij zitten ertussen maar hebben vooralsnog geen informatie

ontvangen.

Dommelvisrecht

We zijn aangesloten bij de vereniging Dommelvisrecht. Afgelopen zomer

hebben Erik en Peter de algemene ledenvergadering bezocht. Peter is

toegetreden tot het bestuur. Verder hebben wij aandacht gevraagd voor de

enquête die ze hebben rondgestuurd over het vissen op de beken waarvan men het

visrecht heeft.

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Ook zijn wij aangesloten bij deze federatie. Hiermee wordt goed contact

onderhouden.

We hebben onder meer contact gehad over karpersterfte en monitoring van de

vijver. Dan gaat het met name over het uitzetten van vis, de gezondheid van

de vis de vissterfte en de predatie door aalscholver, snoek etc.

Er is besproken hoe we beter zicht kunnen houden op onze vijver door te

kijken naar het zuurstofgehalte, de sliblaag en het doorzicht van de vijver

en het effect van de pompen daarop. Meten is weten. Nu weten we eigenlijk

nog niets. We kunnen dan het beleid beter afstemmen met name wanneer het

gaat over het uitzetten van vis de momenten waarop de pompen het best

kunnen draaien en hoeveel we moeten bijvoeren.

Visuitzetting

In 2021 hebben we in het najaar 600 kg blankvoorn, 200 kg ruisvoorn, 50

kilo kleine zeelt en 400 kilo kleine brasem uitgezet. En daarnaast ook nog

10 karpers met gewichten tussen 5 en 8 kilo. Dit om het karperbestand op

peil te houden na de sterfte van het afgelopen jaar.

Bijvoeren

Het afgelopen jaar hebben we weer bijgevoerd. Dit om er voor te zorgen dat

er voldoende voedsel in de vijver is om alle vissen gezond te houden. Een

visvijver kent nu eenmaal geen natuurlijk evenwicht. Om goed te kunnen

vangen moet er gewoon meer vis in dan dat er eigenlijk in kan. We kozen
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ervoor om 5 dagen per week op elke visstek te voeren. Bijkomend voordeel

zou moeten zijn dat de vis dicht bij de oevers blijft en dat er rondom de

vijver voedsel te vinden is, los van de stekken waar veel wordt gevist.

Vanaf het moment dat het water ongeveer 10 graden is zijn we begonnen met 1

handje voer per stek, op de doordeweekse dagen. Dit is langzaam opgevoerd

tot 5 handjes in juli en augustus. In totaal is er ongeveer 1000 kg gevoerd

het afgelopen jaar.

Controle

We hebben afgelopen jaar regelmatig gecontroleerd, vanwege Corona vooral

overdag. De controles zijn uitgevoerd door Ger van Leeuwen en het bestuur.

Ger Kox houdt ook een oogje in het zeil omdat hij sowieso erg vaak aan de

vijver is.

Lunetzorg

Het afgelopen jaar hebben we ondanks Corona weer kunnen vissen met bewoners

van Lunetzorg. Dit sympathieke initiatief van en onder leiding van Ad

Dielesen is prima verlopen.

Facebook en website

Via Facebook en onze website hebben we onze leden op de hoogte gehouden van

de ontwikkelingen. We willen daar in de toekomst nog meer en beter gebruik

van gaan maken.

Beluchters

In 2021 zijn er 2 beluchters geplaatst. Deze hebben we continu laten

draaien tot begin november. Het is lastig te zeggen wat de beluchting heeft

opgeleverd. Het is in ieder geval niet zo dat de vangsten explosief zijn

toegenomen. We willen zuurstofmetingen gaan doen, om zodoende ook

daadwerkelijk te kunnen zien wat er gebeurt.

Onderhoud

De vijver heeft er het hele jaar weer prachtig bij gelegen, dankzij de

inspanningen van Ger Kox. We hebben in de winter nog enkele stekken

opgeknapt waarmee we begin dit jaar zijn verdergegaan. In het kader daarvan
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willen we voorstellen een “beheercommissie” op te richten. Hier komen we

later in de vergadering op terug.

Namens HSV de Gender bedanken wij alle vrijwilligers die dit jaar hebben

meegeholpen, zodat we met z’n allen, op wat voor manier dan ook, veel

plezier aan onze sport en aan onze vijver kunnen beleven.

e. Decharge voor het gevoerde beleid

Op basis van het voorafgaande vraagt het bestuur de aanwezige leden om het

bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid in 2021.

De vergadering verleent het bestuur decharge over het in 2021 gevoerde

beleid.

f. Benoeming kascommissie 2022

Het lid Marcel Kuijpers heeft zich voorgedragen om samen met lid Ad

Dielissen op te treden als kascommissie voor 2022.

5. Bestuursverkiezing
a. Aftredend niet herkiesbaar; Erik Kuijpers Hij is toegetreden tot het

bestuur op 18 jan 2002 en is voorzitter geworden vanaf 17 jan 2003. Erik

noemt enkele hoogtepunten tijdens zijn bestuursperiode zoals het 40 jarig

jubileum, de jeugd kijk en doedag,  forellen vissen op de oosterschelde de

samenwerking met Vencomatic en het  Federatief clubkampioenschap wat we ook

een keer gewonnen gewonnen hebben. Ledenaantal is gegroeid tot 450 leden.

De voorzittersfunctie is nu vacant en zal voorlopig binnen het bestuur,

onderling, worden waargenomen.

○ Aftredend herkiesbaar Rob van Gorp.

Zonder bestuur, geen vereniging!

Meerdere malen hebben we onder de aandacht gebracht dat we op zoek zijn

naar nieuwe bestuursleden. Het is voor iedere vereniging goed om regelmatig

de bestuursleden te vernieuwen. Helaas krijgen we te weinig tot geen

aanmeldingen vanuit onze leden. Ook wanneer we leden rechtstreeks benaderen

blijkt dat er weinig animo is of dat het moeilijk in te passen is in de

persoonlijke omstandigheden.
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Voor het laatste hebben we natuurlijk alle begrip. Wel willen we

benadrukken dat de tijd die je als bestuurslid aan de vereniging moet

besteden best wel meevalt. Wij vergaderen 1x per maand en daarnaast bepaal

je in hoge mate zelf of je deelneemt aan bezoeken of extra overleg.

Uiteraard hebben de voorzitter, penningmeester en Secretaris extra

verplichtingen, maar ook dat beperkt zich ook tot hooguit 1 a 2 uurtjes per

week

Een vereniging heet vereniging, omdat je samen met elkaar dingen doet. En

daar hoort ook bij dat er een bestuur is. We doen dus echt een beroep op

alle leden om de vereniging overeind te houden.

6. Voorstellen van het bestuur

a. Contributie 2023

Vorig jaar is er een kleine wijziging doorgevoerd vanwege de extra
reservering voor de beluchters. We stellen voor de contributie voor 2023
niet aan te passen

De vergadering stemt in met dit voorstel

b. Facilitair bestuur

Met dit plan stellen we een aanpak voor om meer voor en door onze leden

georganiseerde verenigingsactiviteiten facilitair te ondersteunen. Hiermee

willen we van het vervelende Corona jaar 2021 met zeer weinig activiteiten

een piketpaaltje slaan. Ieder lid wordt uitgenodigd initiatieven te

ontplooien voor de vereniging. Het bestuur zal hieraan actief een bijdrage

verlenen door het beschikbaar stellen van de vereniging faciliteiten, en

financiële middelen.

Als bestuur vinden we het belangrijker dat activiteiten tot stand worden

gebracht dan dat aan de voorzijde alles financieel in beton wordt gegoten.

Om die reden zal het bestuur zich met name richten op het vast kostendeel

van een activiteit zodat het risico minimaal is voor de deelnemers.

De vergadering stemt in met dit voorstel

c. Beheercommissie

We willen het beheer van de flora en fauna in en rondom onze vijver beter

gaan monitoren. Hiertoe willen we een beheercommissie oprichten. Deze

commissie zal het bestuur adviseren met betrekking tot het beheer van het

gehele complex, vijver en park. De adviezen kunnen betrekking hebben op;
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● Verbeteren en onderhouden van de waterkwaliteit

● Verbeteren en onderhouden van de visstand

● Verbeteren en onderhouden broed mogelijkheden voor parkvogels

● Verbeteren en onderhouden van de vegetatie in en rondom de vijver

● Verbeteren en onderhouden van de visstekken

Kortom het gaat over het creëren van een park waarin de natuurbeleving van

wandelaars en sportvissers optimaal gecombineerd worden.

Op initiatief van Hans Dijkmans zal de beheercommissie opgericht worden.

Leden kunnen zich voor de beheercommissie aanmelden via

HSVdeGender@Gmail.com of door rechtstreeks een van de bestuursleden te

benaderen.

Door de leden wordt aangeven het voor de vrijwilligers niet te breed te

maken. Er zijn leden die interesse mee te helpen aan het onderhoud en

minder met bijvoorbeeld het monitoren van het viswater. Iedereen moet

hierin gerespecteerd blijven. Het bestuur zal deze aanbeveling meenemen in

de verdere uitwerking.

De vergadering stemt verder in met dit voorstel

d. Jubileumjaar

Helaas hebben we door Covid-19 geen activiteiten kunnen ontplooien met

betrekking tot ons jubileumjaar 2021. Toch willen we in 2022 hieraan extra

aandacht besteden. Onder leiding van Hans Dijkmans gaat de feestcommissie

een bijzondere activiteit ontplooien waarbij alle leden worden uitgenodigd

om deel te nemen. Een klein tipje van de sluier. Zelfvoorzienend culinair

genieten!

De vergadering stemt in met dit voorstel

e. Actualiseren statuten

In verband met inwerkingtreding Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

moeten onze statuten aangepast worden. Inmiddels is in kaart gebracht welke

aanpassingen nodig zijn. Wij zullen deze 14 dagen ter inzage voorleggen en

een oproep doen voor een eerste vergadering. Indien het vereiste aantal

leden van 75% niet komt opdagen wordt de tweede vergadering gepland met de
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ALV van 2023 minimaal 6 weken vooraf aan deze vergadering zullen de stukken

ter inzage voorgelegd worden.

De vergadering stemt in met dit voorstel

7. Sluiting
a. Kan navraag gedaan worden bij het waterschap dat nadat het stuwtje

verplaatst is, we bij hoge waterstanden meer water kwijt kunnen? Het
waterschap heeft reeds toegezegd dat dit zo zal zijn.

b. Wanneer gaan we het onderhoud aan de stekken afwerken. Er moet vooral nog
zand aangevuld worden? Het bestuur komt hierop terug.

c. Kan een jaarlijks een rondje vijver van Vencomatic met
bestuur/beheercommissie afgesproken worden om zaken als onderhoud, beheer
e.d. beter af te spreken. Goed punt, dit gaan we met Vencomatic bespreken.

d. Wanneer gaan de pompen weer aan? Het bestuur geeft aan dat we het pompen
beleid willen afstemmen op de actuele zuurstofconcentratie. Na enig overleg
komt naar voren dat het best eerst het zuurstofgehalte gemeten wordt en
vervolgens indien nodig de pompen worden aangezet. Het
bestuur/beheercommissie zal dit uitgangspunt meenemen.

e. Willen we weer een federatieve wedstrijd organiseren? Dit lijkt een
uitstekend initiatief om als ledenactiviteit facilitair vanuit het bestuur
te ondersteunen. Het bestuur ziet het initiatief graag tegemoet.

f. Waarom is de hengellengte bepaald op max 10 mtr? Dit is ooit zo bepaald
door de wedstrijdcommissie. Indien verandering gewenst is zal het ook via
deze commissie besloten moeten worden

g. Waarom is er slechts max 10 kg vis in een net toegestaan. Ook dit is door
de wedstrijdcommissie zo vastgesteld. Indien aanpassing gewenst is zal dit
eveneens via de wedstrijdcommissie geregeld moeten worden. Het bestuur wil
hierbij wel aangeven dat het naar haar inzicht een beweging de verkeerde
kant op is gezien alle maatschappelijke discussies waar nu al mee te maken
hebben.

h. Heeft het bestuur als eens gedacht om met Sjors Sportief leden te gaan
werven. Het bestuur heeft hier geen weet van maar wil graag verder
geïnformeerd worden.
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