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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING HHV “DE PARELVISSERS’’ 

 

Aanwezig :  Bestuur: Auke Beijer (AB), Erwin van de Griend (EvdG), Frans de Wit (FdW) en Geert Beekmans  

  (GB) en Jordi van Mook (JvM) 

  Leden: 10 personen 

Afwezig  :  John van Son (JvS) en Fre Weck (FW); beide met kennisgeving 

Datum :  13-10-2017 

 
 
Alle acties welke besproken zijn, zullen gekenmerkt worden met een ‘A’ en alle besluiten zullen gekenmerkt worden met een ‘B’. In de notulen 
wordt gebruik gemaakt van afkortingen (initialen) voor de bestuursleden; zie kop van de notulen voor de namen van de bestuurleden met 
initialen. 
 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Allereerst stellen de bestuurleden zich voor: 
 

- Erwin van de Griend :   Voorzitter (ad interim) & Viswaterbeheer 
- Geert Beekmans :  Secretaris 
- Frans de Wit  :  Penningmeester 
- Jordi van Mook  :  Viswaterbeheer 
- Auke Beijer  : Wedstrijden 
- Fre Weck (afwezig) : Ledenadministratie & PR 
- John van Son (afwezig) : Wedstrijden & Viswaterbeheer 

2. Mededelingen  

EvdG licht toe dat er per 1/1/2017 per direct twee bestuurleden zijn opgestapt; namelijk Dhr. J. Kleian (voorzitter 
& penningmeester) en Dhr. L. Kleian (boten en steigers). EvdG vervult de rol als voorzitter op interim basis en de 
voor ‘boten en steigers’ is er een vacature. 

3. Goedkeuring notulen vorige ALV  

Bij de vorige Algemene Ledenvergadering was de secretaris niet aanwezig. De voorzitter zou voor deze 
vergadering de notulen opstellen. Dit is echter nooit gebeurt. De notulen kunnen dus niet worden overhandigd en 
niet worden goedgekeurd. Het bestuur biedt hun excuses aan en beloofd beterschap. De notulen zullen vanaf 
heden op de website geplaatst gaan worden. 
 
 A: Notulen van Algemene Ledenvergadering publiceren op website 

4. Samenstelling bestuur  

Op het voorstel om de bestuursleden FW en AB opnieuw te herkiezen als bestuurslid wordt positief gereageerd. 
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De functie van voorzitter zal op interim-basis nog worden ingevuld door EvdG. Het bestuur zal zich nog beraden 
over de benoeming van de definitieve voorzitter. Dit zal dan worden voorgedragen in de volgende ALV. 
 
 A: Voordragen nieuwe voorzitter agenderen voor eerstvolgende Algemene Ledenvergadering 

 
Voorheen was er één bestuurslid verantwoordelijk voor ‘boten en steigers’. Het bestuur heeft ervoor gekozen om 
hiervoor geen nieuw bestuurlid te benoemen, maar een ‘beheerder boten en steigers’ te zoeken. Dhr. Musters 
heeft wellicht interesse in deze beheerders-rol. Hij wil graag weten wat de rol inhoudt voordat hij een besluit gaat 
nemen of hij deze rol op zich wil nemen. Afgesproken is een afspraak te maken met Dhr. Musters en één van de 
bestuursleden om te bespreken wat de verwachtingen zijn van een ‘beheerder steigers en boten’. 
 
 A: Afspraak plannen met Dhr. Musters over beheerdersrol steigers en boten 

5. Financieel jaarverslag 2016  

Per 1/1/17 bekleed FdW de functie penningmeester op interim-basis. Aangezien de voorgaande penningmeester 
per 8/12/16 plots vertrokken is, is de overdracht van het penningmeesterschap pas afgerond begin oktober 2017. 
Hierdoor heeft FdW onvoldoende tijd gehad om het financieel jaarverslag van 2016 voor te bereiden. 
Afgesproken is dat dit geagendeerd zal worden voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 
 
Dhr. Van Venrooij en Dhr. Van der Wens bieden aan om de kascontrole over 2016 & 2017 te willen uitvoeren. 
 
 A: Agenderen financieel jaarverslag over 2016 voor eerstvolgende Algemene Ledenvergadering 
 B: De kascontrolecommisie voor 2016 & 2017 bestaat uit Dhr. Van Venrooij en Dhr. Van der Wens 

6. Secretarieel jaarverslag 2016  

In 2016 heeft het bestuur zich met de volgende zaken bezig gehouden: 
- Men heeft een nieuw logo voor de vereniging laten ontwerpen (zie kop van deze notulen) 
- GB heeft per 1-6-2016 het secretarisschap overgenomen van FdW 
- Er zijn twee nieuwe verenigingscontroleurs aangesteld: Dhr. M. Hulst en Dhr. H. Boeren 
- Het meerjarenplan viswaterbeheer is opgesteld. In dit meerjarenplan staan al onze wateren omschreven 

met daarbij per water beschreven de bevisbaarheid, bereikbaarheid, watermilieu en visstand. Daarnaast 
is omschreven wat we met deze wateren van plan zijn. 

- In februari heeft er een uitzetting van 9 karpers plaatsgevonden op de Roeivijver te Drunen.  
- Er heeft een visserijkundig onderzoek plaatsgevonden op het Oude Maasje & Gracht 1. Deze is terug te 

vinden op de website: http://hhvdeparelvissers.mijnhengelsportvereniging.nl/factsheet/2197/heusden-
gracht-1.html. 

7. Actuele thema’s in 2017  

In 2017 houdt het bestuur zich bezig met de volgende punten: 
- Voor 2018 is er een nieuwe vergunningstekst opgesteld. Binnenkort zal deze op de website worden 

gepubliceerd. Daarnaast is het een bijlage bij de VISpas en krijgen alle leden een hardcopy 
thuisgestuurd. 

- Sinds 2017 hebben we een nieuwe website (http://hhvdeparelvissers.mijnhengelsportvereniging.nl). 
Hierop is onder andere informatie te vinden over onze wateren, de visserijkundige onderzoeken, 
factsheets over onze wateren, vergunningsvoorschriften, nieuwsberichten en contactgegevens van het 
bestuur. 

- Begin 2017 is er een visserijkundig onderzoek uitgevoerd op Vestinggracht 2 en 3. JvM heeft de 
resultaten van de visserijkundige onderzoeken van Vestinggracht 1/2/3 en het Oude Maasje toegelicht. 
De gevangen aantallen, gewichten en diversiteit zijn de afgelopen jaren flink teruggelopen. Komende 
winter zullen er geen nieuwe onderzoeken plaatsvinden, maar zullen de viswaterbeheerders in 
samenwerking met Sportvisserij Nederland gaan bepalen welke maatregelen we op Vestinggracht 1/2/3 
en het Oude Maasje kunnen gaan nemen om de bevisbaarheid te bevorderen. 

- In het najaar van 2017 hebben de eerste evaluaties plaatsgevonden met de verenigingscontroleurs. 
Hieruit zijn een aantal actiepunten naar voren gekomen. Daarnaast heeft zich een 3de vrijwilliger gemeld 
welke tevens verenigingscontroleur wil worden. Twee maal per jaar zullen er evaluaties plaatsvinden met 
de verenigingscontroleurs en één maal per jaar met de BOA. 
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- In het najaar van 2017 zullen er gesprekken gaan plaatsvinden met de Gemeente Heusden. Met behulp 
van het Meerjarenplan Viswaterbeheer zullen we bespreken wat de wensen zijn van de vereniging ten 
aanzien van het viswaterbeheer. Belangrijk onderwerp zal onder andere zijn het maaibeleid van de 
gemeente (ten aanzien van schuilmogelijkheden van vissen). 

- In 2017/2018 zullen de statuten van de vereniging opnieuw tegen het licht gehouden worden. Deze zijn 
20 jaar oud en passen op een aantal vlakken niet meer bij de tijd van nu. Bij de eerstvolgende ALV zullen 
de statuten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de leden. 

8. Voorstel tot wijzigingen  

Het bestuur stelt voor om de contributie per 2018 met €2,- te verhogen (van €33,- naar €35,-). Het bestuur geeft 
aan de er veel kosten gemaakt worden door onder andere de visserijkundige onderzoeken. Daarnaast 
verwachten het bestuur de komende jaren te gaan moeten investeren in de visafscheidingen tussen de grachten 
en het Oude Maasje en in visuitzettingen. 
 
De aanwezige leden stemmen in met de contributieverhoging van €33,- naar €35,- per 2018. 
 
 B: Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt ingestemd met een contributieverhoging van €33,- naar 

€35,- per 2018  

9. Wedstrijden  

Alle witviswedstrijden in 2017 zijn afgelast doordat er te weinig aanmeldingen waren. Tijdens een discussie 
tussen het bestuur en de aanwezige leden komen de volgende punten naar voren: 

- De communicatie rondom de wedstrijden laat te wensen over; 
- Clubkampioenschappen zouden gratis moeten zijn; 
- Ieder deelnemer aan een wedstrijd zou een prijs moeten krijgen; 
- Waarom is de wijze van communiceren van de verschillende wedstrijden niet gelijk; 

 
Besproken is om in 2018 de wedstrijden op een andere manier vorm te geven. Het bestuur zal hierover in overleg 
gaan. 
 
 A: Bestuur gaat in conclaaf over de vorm van de witviswedstrijden in 2018 

10. Rondvraag / WVTTK  

A. Dhr. Boeren geeft aan dat hij als verenigingscontroleur geen gratis vergunning ontvangt. Het bestuur 
geeft aan dat hier iets mis lijkt te gaan en zal dit herstellen. 
 
 A: Gratis vergunning voor verenigingscontroleurs verzorgen voor 2018 
 A: Controleren of de verenigingscontroleurs in 2017 een gratis vergunning hebben gehad en 

waarnodig terug storten 
 

B. Dhr. Bovenkaasmaker vraagt zich af waarom er niet wordt samengewerkt met andere verenigingen. Het 
bestuur geeft aan dat dit een onderwerp is wat al meerdere malen de vergadertafel heeft gepasseerd. 
Door het bestuur is besloten om eerst order op zaken te stellen in de eigen vereniging voordat men gaat 
denken aan samenwerken met andere verenigingen. 
 

C. Dhr. De Hart vraagt zich af waarom er dit jaar wederom geen uitnodiging per brief gestuurd is. Het 
bestuur bied wederom hun excuses aan en beloofd beterschap. Een discussie volgt met de andere 
aanwezigen over het gebruik van e-mailadressen. Conclusie is dat we als vereniging verschillende 
soorten leden hebben, en hiervoor verschillende soorten communicatiemiddelen voor moeten gebruiken 
(waaronder de weekbladen, kabelkrant, website, e-mail en briefpost). Het bestuur beloofd de uitnodiging 
van de volgende Algemene Ledenvergadering te verzorgen via de genoemde communicatiemiddelen. 
 
 A: Uitnodigen leden voor eerstvolgende Algemene ledenvergadering door middel van 

weekbladen, kabelkrant, website, e-mail en briefpost 
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D. Dhr. De Hart geeft aan dat de bootnummer om de steiger in de haven van Heusden niet kloppen. Het 
bestuur geeft aan dat zodra de vacature voor ‘Beheerder Boten & Steigers’ vervuld is, te zullen oplossen. 
 

E. Dhr. De Hart vraagt zich af of de Algemene Ledenvergadering niet eerder in het jaar gehouden kan 
worden. Het bestuur licht toe waarom de Algemene Ledenvergadering (inclusief prijsuitreiking) pas in 
oktober gehouden wordt. Dit heeft te maken met het wedstrijdenschema wat pas eindigt in oktober. 
 

F. Dhr. Van der Wens geeft aan dat hij in gesprek is met de Gemeente Heusden / Politie aangezien er een 
verbod op nachtvissen dreigt in de gehele Gemeente Heusden. Hij vraagt om het bestuur hiermee 
bekend is. Het bestuur geeft aan hier niet van af te weten.  
 

G. Dhr. Van der Wens vraagt zich af waarom Dhr. J. en L. Kleian vertrokken zijn. Het bestuur licht toe dat 
beide heren tevens actief zijn bij andere verenigingen of organisaties waardoor de beschikbare tijd een 
probleem werd. Dhr. J Kleian heeft aangegeven dat hij te allen tijde beschikbaar is en blijft voor 
informatie of eventuele vragen vanuit het bestuur. 
 

H. Dhr. Van Venrooij complementeert het bestuur in de wijze waarop zij de zaken voortvarend aanpakken. 
Het bestuur dankt voor dit compliment en geeft aan ook komend jaar deze inzet te willen tonen. 

 
I. Dhr. Beekmans (secretaris) vraagt aan de aanwezigen of zij het gevoel hebben dat het een zinvolle 

vergadering is geweest of dat zij het gevoel hebben voor niets te zijn gekomen. De aanwezigen geven 
aan dat er interessante ontwikkelingen zijn en tevreden waren met het verloop en de inhoud van de 
vergadering. 

11. Sluiting  

De voorzitter sluit om 22:30 de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en belangstelling. 


