Notulen van de Algemene Ledenvergadering van
25 april 2016
Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag notulen vorige jaarvergadering december 2015
4. Jaarverslag 2015
5. Presentatie Beroepsvisser Binnenmaas
6. Financieel verslag van de penningmeester
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Rondvraag en sluiting

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.
Er zijn 42 leden aanwezig en 4 afmeldingen t.w.: A. de Rooij, T. Goud, P. van Kleef en T. de Snoo

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Patrick van Kleef en Reinhart Velthuizen zijn gestopt als bestuurslid. Het bestuur bedankt Patrick
en Reinhart voor hun inzet en wenst hen al het goede voor de toekomst.
Door het stoppen van Patrick en Reinhart zijn er in het bestuur vacatures ontstaan.
Wij hebben nu in totaliteit 3 vacatures: 1 secretarisfunctie en 2 functies voor algemene
bestuursleden. Het is belangrijk dat vacatures worden bezet. Vz. Doet een dringend beroep op
de leden deze op te vullen en zich hiervoor aan te melden.
Vz. Wil er niet al te dramatisch over doen, maar het kan toch niet zo zijn dat de penningmeester
en hijzelf er straks alleen voor staan, want dan is het heel simpel; dan houdt de vereniging
gewoon op te bestaan.
Dus gooi de schroom eens van jullie af en denk hier eens over na.
Het wordt nader onderzocht en uitgewerkt om de uitnodiging voor een vergadering voortaan
per e-mail te versturen en dan tevens op de website en face-book te plaatsen.

3. Verslag notulen vorige jaarvergadering december 2015
Voorzitter leest de notulen van de vorige jaarvergadering van 16-12-2015 voor, waarna Marcel
een uiteenzetting geeft van de plannen voor renovatie haven Maasdam.
Voorzitter doet oproep voor deelname aan viswedstrijden.
Voor het eventueel herstel van de steigers bij recreatieoord wordt contact opgenomen met het
recreatieoord. De uitkomst hiervan wordt op de website geplaatst.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen.

4. Jaarverslag 2015
Voorzitter leest het jaarverslag van 2015 voor.
Een verkorte opsomming hiervan: onder de bezielende leiding van Lloyd Tjin A Kiem is de
website nieuw leven ingeblazen. Er worden pogingen ondernomen om het jeugdvissen weer te
activeren. Arie de Rooij heeft zich beschikbaar gesteld dit op te starten.
Renovatie van de haven van Maasdam wordt aangestuurd door Marcel v.d.Hurk.
Offertes aangevraagd en overleg met de gemeente Binnenmaas hierover zijn lopende.
De container naast de kantine wordt vervangen.
Er wordt deelgenomen aan overleg met de “Visstand Beheers Commissie”voor de Hoeksche
Waard.
Er is overleg gevoerd met wedstrijdcommissieleden en wedstrijdvissers.
Met het nieuw ontstane programma voor 2016 zal worden proefgedraaid. Gooi ook hier de
schroom eens van je af en doe een paar keer mee.
Er zijn openstaande vacatures voor de wedstrijdcommissie die nog moeten worden ingevuld.
De vliegvissers hebben weer een geheel gevuld programma voor 2016 opgezet.
Zij zijn behoorlijk fanatiek en komen hier om de 14 dagen bij elkaar om hun vliegen en streamers
te binden en video’s hierover te bekijken.

5. Presentatie Beroepsvisser Binnenmaas
Aart v.d. Waal houdt een presentatie over zijn werkzaamheden als beroepsvisser in o.a. de
Binnenmaas en beantwoordt diverse vragen van de leden.

6. Financieel verslag van de penningmeester
Na de pauze geeft de penningmeester een uiteenzetting van het financiële jaarverslag 2015
en daarnaast een begroting over 2016.
Er zijn hier geen vragen over.
Volgend jaar kunnen wij zien wat het effect is op het rechtstreeks versturen van de door
Sportvisser Nederland verzonden vergunningen aan de leden.

7. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft de financiën gecontroleerd en verleent de penningmeester
decharge. Vz. bedankt hen voor hun bijdrage.

8. Rondvraag
Tijdens de rondvraag worden diverse vragen gesteld t.w.
Cees van Veldhoven
krijgt veel vragen over vergunningen van SVN die te laat binnen zijn.
Als we die leden via de website verwijzen naar SN, moet het allemaal
goed komen.
Koos van Mazijk

vraagt waarom het niet mogelijk is om een 3e hengel te gebruiken, ook
niet bij het nachtvissen. Omdat er bijna geen kantplekken zijn en er
daardoor een te hoge hengeldruk ontstaat heeft het bestuur besloten
dit niet toe te staan.

Lloyd Tjin A Kiem

vraagt of wij sponsors hebben. Wij hebben geen sponsors omdat dit
toch te weinig opbrengt. Lloyd zal toch e.e.a. onderzoeken en er dan
op terug komen.

Hugo Vermeulen

heeft nog geen vergunning ontvangen en de vraag wel op onze website
geplaatst. Het blijkt dat op dit punt de website nog niet helemaal goed
werkt. Tijdens het testen door Lloyd werkte alles goed, het ligt
mogelijk aan de provider.

Hans Risseeuw

vraagt of hij in Maasdam van ligplaats kan wisselen vanwege het
gemakkelijk uitvaren. De havenmeester van Maasdam heeft hem
verteld dat er tot de renovatie van de haven niets wordt veranderd.

Martin Reedijk

zou graag een dag met Aart v.d. Waal meegaan tijdens het afvissen.
Aart vindt dit goed en laat weten wanneer het zover is.
Martin stelt voor dat jeugdige leden zich aan moeten melden voor een
bestuursfunctie, want de jeugd zorgt tenslotte voor de toekomst van
de vereniging.

Frank van der Weijden

Tevens bedankt Martin het bestuur voor de gedane werkzaamheden.
vindt het samenstellen van een karpercommissie een goed idee, zodat
karpervissers beter met elkaar kunnen communiceren. Er worden
namen genoteerd en er wordt hiermee wellicht een start gemaakt
voor zo’n commissie.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

