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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING HHV “DE PARELVISSERS’’ 

 

Aanwezig :  Bestuur: Auke Beijer (AB), Erwin van de Griend (EvdG), Fre Weck (FW), Frans de Wit (FdW) en  

  Geert Beekmans (GB) en Jordi van Mook (JvM) 

  Leden: 14 personen 

Afwezig  :  John van Son (JvS); met kennisgeving 

Datum :  12-10-2018 

 
 
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 bestuursleden met 
initialen. 
 

1. Opening  

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

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

 

2. Mededelingen 

GB ligt toe dat de notulen van de vorige ALV, de concept-statuten en de agenda van deze ALV gepubliceerd zijn 
op de website. Daarnaast heeft GB een aantal hard copies van de notulen en de agenda rondgedeeld in de zaal. 
 
EvdG geeft aan dat er aan het einde van de ALV nog een loterij plaats vindt. De lootjes hiervoor zullen in de 
pauze worden verkocht. 

3. Notulen vorige ALV 

Allereerst wordt door GB terugkoppeling gegeven op de acties welke vernoemd staan in de notulen van de vorige 
ALV. 
 
Nr. Actie Resultaat 
1 Notulen van Algemene Ledenvergadering publiceren 

op website 
Notulen zijn na de ALV 2017 en voorafgaand aan de 
ALV 2019 op de website geplaatst 

2 Bestuur gaat in conclaaf over de vorm van de 
witviswedstrijden in 2018 

Aangepast voor 2018. Zal bij agendapunt 10. verder 
op ingegaan worden. 

3 Gratis vergunning voor verenigingscontroleurs 
verzorgen voor 2018 

Is geregeld voor alle verenigingscontroleurs. 
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4 Controleren of de verenigingscontroleurs in 2017 een 
gratis vergunning hebben gehad en waar nodig terug 
storten 

Is geregeld voor alle verenigingscontroleurs. 

5 Afspraak plannen met Dhr. Musters over beheerdersrol 
steigers en boten 

Loopt. Wordt verder behandeld bij agendapunt 7. 

6 Voordragen nieuwe voorzitter agenderen voor 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering 

In geagendeerd voor deze ALV en komt aan bod bij 
agendapunt 4. 

7 Agenderen financieel jaarverslag over 2016 voor 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering 

In geagendeerd voor deze ALV en komt aan bod bij 
agendapunt 5. 

8 Uitnodigen leden voor eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering door middel van weekbladen, 
kabelkrant, website, e-mail en briefpost 

Alle leden zijn per brief (maart 2018) uitgenodigd. 
Daarnaast zijn op de website en via de lokale media 
nieuwsberichten verspreid. 

 
Op de notulen van vorige ALV zijn geen opmerkingen. De notulen van de vorige ALV worden daarmee 
vastgesteld. 

4. Samenstelling bestuur  

A. Herverkiezing bestuursleden 
 

Op het voorstel om de bestuursleden EvdG en JvM opnieuw te herkiezen als bestuurslid wordt positief 
gereageerd. 
 
 B: EvdG wordt door de ALV herkozen als bestuurslid voor de periode van 4 jaar 
 B: JvM wordt door de ALV herkozen als bestuurslid voor de periode van 4 jaar 

 
B. Verkiezing EvdG tot voorzitter 

 
Sinds het vertrek van de vorige voorzitter (aanvang 2017) vervult EvdG ad interim de voorzittersrol. EvdG stelt 
zich verkiesbaar om definitief de rol als voorzitter op zich te nemen. Op het voorstel om de EvdG te benoemen tot 
voorzitter wordt positief gereageerd.  
 
 B: EvdG wordt door de ALV benoemd als voorzitter van HHVDP 

 
C. Afscheid bestuursleden 

 
Eind 2016 / begin 2017 hebben twee bestuursleden afscheid genomen van de vereniging, namelijk Dhr. J. Kleian 
en Dhr. L. Kleian. Beide heren zijn bij de ALV aanwezig en hebben veel betekend voor de vereniging. Namens 
HHVDP spreekt FdW zijn dank uit naar beide heren en overhandigd hen een bedankje.  
 

5. Financieel jaarverslag 2016 & 2017  

FdW deelt in de zaal het financieel jaarverslag uit van 2016 en 2017. Na een toelichting door FdW wordt het 
woord genomen door Dhr. H. van Venrooij. Als lid van de kascontrolecommissie (samen met Dhr. J. van der 
Wens) heeft hij de kascontrole uitgevoerd. Bij deze controle zijn geen onvolkomenheden naar voren gekomen. 
Het bestuur dankt beide heren voor de uitgevoerde controle. 
 
 B: De kascontrolecommissie en de ALV geven goedkeuring aan het financieel jaarverslag van 2016 
 B: De kascontrolecommissie en de ALV geven goedkeuring aan het financieel jaarverslag van 2017 

 
Op de vraag wie de kascontrole voor 2018 wil uitvoeren wordt door Dhr. H. Van Venrooij en Dhr. J Kleian positief 
gereageerd. 
 

- B: De kascontrolecommissie voor 2018 bestaat uit Dhr. H. Van Venrooij en Dhr. J Kleian 
 

6. Secretarieel jaarverslag 2017  

GB neemt het woord en stipt een paar onderwerpen aan welke in 2017 de aandacht van het bestuur gehad 
hebben:   
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- Begin 2017 hebben we afscheid genomen van 2 bestuursleden (Dhr J. Kleian en Dhr. L. Kleian). EvdG 
heeft sinds dien de rol van voorzitter op zich genomen (ad interim) en Dhr. Musters is aangesteld aan 
steigerbeheerder (geen bestuursfunctie) 

- In 2017 zijn er nieuwe vergunningsregels opgesteld voor 2018 
- In 2017 is een nieuwe website online gegaan welke gaandeweg 2017(/2018) steeds verder ontwikkeld is 
- Begin 2017 is er een visserijkundig onderzoek uitgevoerd aan Vestinggracht 2 & 3 
- In 2017 is het Meerjarenplan Viswaterbeheer definitief gemaakt (zie website) 
- In 2017 hebben de eerste gesprekken met de Gemeenste Heusden plaatsgevonden. Allereerst was dit 

een (hernieuwede) kennismaking met het bestuur van HHVDP en daarnaast zijn de onderwerpen 
‘Meerjarenplan Viswaterbeheer’ en het ‘maai- en snoeibeleid’ besproken 

- In 2017 zijn er met de uitvoerder van het maai- en snoeibeleid van de Gemeente Heusden enkele rondes 
gelopen rondom enkele van onze viswateren om aan te geven welke verandering wij graag doorgevoerd 
willen hebben. 

Pauze 

(In de pauze worden de lootjes voor de loterij verkocht) 
 

7. Actuele thema’s in 2018  

JvM en EvdG nemen het woord en stippen een paar onderwerpen aan welke in 2018 de aandacht van het 
bestuur hebben:  
  

- In 2018 zijn de vergunningsregels opnieuw onder de loep genomen. Deze zijn besproken met de BOA en 
er zijn wat kleine aanpassingen gemaakt. De vergunningsregels voor 2019/2020/2021 zijn vastgesteld 
door het bestuur. De nieuwe vergunningsregels zijn per eind 2018 op de website te vinden en zullen 
gezamenlijk met de vergunning over 2019 naar u toegestuurd worden. 

- In 2018 is het bestuur druk bezig geweest met het herzien van de statuten. De huidige statuten zijn op 
sommige punten wat achterhaald en zijn wat gemoderniseerd. De statuten komen nog aan bod bij 
agendapunt 8. 

- In 2018 is een nieuwe bootvergunning en bootreglement opgesteld voor 2019 Het nieuwe reglement is te 
vinden op de website en de nieuwe bootvergunning zullen de vergunninghouders thuisgestuurd krijgen. 

- Wat betreft viswaterbeheer ligt de focus in 2018 op het zorgen voor voldoende schuilmogelijkheden voor 
de vis. Dit zorgt ervoor dat de vis zich beter voort kan plant / kan overleven en dat mogelijk toekomstige 
uitzettingen zin hebben. Hiervoor zijn er gesprekken geweest met de Gemeente Heusden en is het 
maaibeleid aangepast 

- We hebben in 2018 een nieuwe BOA op onze wateren rondlopen. In het voorjaar van 2018 heeft het 
bestuur een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe BOA 

- In 2018 hebben we twee nieuwe verenigingscontroleurs mogen verwelkomen. Zij hebben een cursus 
gevolgd bij Sportvisserij Nederland en zijn  nu officieel verenigingscontroleur. De vereniging heeft nu 4 
verenigingscontroleurs. Twee maal per jaar zit het bestuur samen met de verenigingscontroleurs; één 
keer in het voorjaar en één keer in het najaar. In het najaar zal ook de BOA aanschuiven 

- In 2018 hebben er gesprekken plaatsgevonden met de andere hengelsportverenigingen in de Gemeente 
Heusden (H.S.V. De Hut te Vlijmen, K.E.H.S.V. Haarsteeg te Haarsteeg en H.S.V. Vissers Geduld te 
Nieuwkuijk voor eventuele fusiemogelijkheden. 

- Er vinden in 2018 wat renovatiewerkzaamheden plaats aan de steigers van HHVDP. De eerste stap is de 
becijfering van de ligplaatsen op order te brengen. De vervolgstap zal zijn het vervangen van het hekslot 
inclusief het verspreiden van nieuwe sleutels. Dhr. Musters verricht hiervoor veel werk en het bestuur 
bedankt hem daarvoor en geeft hem als een gratis lidmaatschap. 

 

8. Voorstel tot wijzigingen  

A. Concept-statuten 
 
Het bestuur heeft de nu geldende statuten nader bekeken en geconcludeerd dat deze verouderd zijn. Het 
bestuur heeft zich voorgenomen de statuten te willen vernieuwen. Hiervoor heeft het bestuur concept-
statuten opgesteld en gepubliceerd op de website ter inzage voorafgaand aan de ALV. De aanwezige leden 
hebben geen op- of aanmerkingen op de concept-statuten.  
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Echter dient voor wijzigingen van statuten tenminste 2/3 van alle leden aanwezig te zijn op de ALV. Mocht dit 
niet het geval zijn, dan dient er een 2de ALV gehouden te worden.  
 
 A: Agenderen concept-statuten voor de 2de ALV van 2018 

 
B. Voornemen tot fuseren 

 
Dit jaar hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de verschillende hengelsportverenigingen in de 
Gemeente Heusden om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn in de toekomst te fuseren. Het bestuur 
vraagt de ALV of we als vereniging door moeten gaan met deze gesprekken om verder te onderzoeken of 
een fusie van alle verenigingen tot de mogelijkheden behoort. De aanwezige leden juichen dit alle toe. 
Aangezien er echter een beperkt aantal leden aanwezig zijn, is besloten om ook dit onderwerp te agenderen 
voor een 2de ALV. 

 
Het bestuur heeft op 26 oktober 2018 een 2de ALV ingepland. Dit zal plaatsvinden om 20:00 uur bij de 
Remise te Drunen. Alle leden zijn hiervoor al uitgenodigd middels een brief. 
 
 A: Agenderen voornemen tot fuseren voor de 2de ALV van 2018 

9. Contributie 2019  

Het bestuur en de aanwezige leden zien geen noodzaak om de contributie te verhogen.  
 
 B: Tijdens de ALV is besloten om de contributie voor 2019 gelijk te houden aan die van 2018 

10. Wedstrijden  

A. Witviswedstrijden 
 
AB en JvS hebben in 2018 gekozen voor een andere opzet van de witviswedstrijden zoals besproken in de 
vorige ALV. AB licht toe dat dit niet het gewenste effect heeft gehad en dat er zeer weinig aanmeldingen 
waren. AB is vastberaden en geeft aan dat er voor 2019 weer nieuwe wedstrijden georganiseerd zullen 
worden. In overleg met de geïnteresseerden zullen data geprikt worden. 
 

B. Karperkoppelwedstrijden 
 

In 2018 zijn er 2 koppelwedstrijden gevist. Voor deze wedstrijden was veel animo en JvM/EvdG hebben 
besloten om voor 2019 weer 2 wedstrijden te organiseren. 
 

C. Snoekconcours  
 
FW geeft aan het animo voor het snoekconcours beperkt is, maar dat er ook dit jaar weer een 
snoekconcours georganiseerd zal worden. 

 

11. Prijsuitreiking wedstrijden 2018  

JvM maakt de uitslagen van de 2 karper koppelwedstrijden bekend en verblijd de prijswinnaars met 
cadeaubonnen van een lokale hengelsportzaak.  

12. Loterij  

FW verzorgt een loterij waarbij boodschappenpakket de prijzen zijn. 

13. Rondvraag / WVTTK  

- Dhr. T. Snoeren: Bij de bruggen op het Drongelens Kanaal wordt de eerste 500 meter de rietkanten niet 
gemaaid en daarna wel. Dit is niet praktisch voor de vissers en lijkt ook niet praktisch tav de natuur.  
 
EvdG geeft aan dat deze maaiwerkzaamheden niet worden uitgevoerd door de Gemeente Heusden, 
maar door het Waterschap Aa en Maas. EvdG geeft aan dit te bespreken bij met het waterschap. 

 
 A: Bespreken maaibeleid op Drongelens Kanaal met Waterschap Aa & Maas 
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- Dhr. F de Hart: Er worden nog regelmatig auto’s geparkeerd aan de gracht. Kunnen we daar niets mee?  

 
EvdG geeft aan dat de controleurs de viseers daar op aanspreekt. Ook is dit punt besproken met de 
BOA. Alleen de BOA en de politie kunnen hier iets mee. Dit is een gemeentelijke verordening waar 
HHVDP niet de handhavingsplicht en het handhavingsrecht voor heeft. Besloten is om dit nogmaals mee 
te nemen in de gesprekken met de Gemeente Heusden 
 

 A: Bespreken situatie met auto’s aan de vestinggrachten met de Gemeente Heusden 
 

- Dhr. Van Venrooij: Recent is er een erelid van HHVDP overleden. Er is wel een kaart gestuurd naar de 
familie, echter is er op deze ALV geen aandacht voor en was er geen bestuur afvaardiging bij de 
begrafenis. Kunnen we daar als vereniging niet wat meer aandacht aan geven?  

 
Het bestuur geeft aan dat dit een terecht punt is en geeft aan dat men gaat bekijken hoe men hier in de 
toekomst mee om wil gaan. 
 

 A: Besluiten hoe aandacht te geven aan overleden leden 

14. Sluiting  

Alvorens de vergadering te sluiten neemt FdW het woord. Hij wil namens het bestuur drie leden, welke veel voor 
de vereniging hebben betekend, benoemen tot ereleden van HHVDP. Het betreft Dhr. H. van Venrooij, Dhr. J. 
Kleian en Dhr. L. Kleian. De heren zijn vereerd en spreken hun dank uit. 
 
Na het uitreiken van deze eervolle titels sluit de voorzitter om 21:34 de ALV. 
 


