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NOTULEN 2de ALGEMENE LEDENVERGADERING HHV “DE PARELVISSERS’’ 

 

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

  Geert Beekmans (GB), Jordi van Mook (JvM) en John van Son (JvS) 

  Leden: 6 personen 

Afwezig  :  Auke Beijer (AB); met kennisgeving 

Datum :  26-10-2018 

 
 
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 en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

2. Mededelingen 

GB licht toe dat de notulen van de vorige ALV al wel gemaakt zijn, maar nog niet goedgekeurd zijn door het 
bestuur aangezien er geen bestuursvergadering tussen de 2 ALV’s heeft plaatsgevonden. Na goedkeuring zullen 
de notulen van de 1ste en de 2de ALV op de website gepubliceerd worden. 

3. Stemming over voornemen tot fuseren 

Tijdens de 1ste ALV heeft het bestuur aangegeven dat de mogelijkheden tot fuseren met de andere 
hengelsportverenigingen in de Gemeente Heusden wordt onderzocht. Het bestuur heeft tijdens de 1ste ALV de 
aanwezige leden de vraag gesteld of zij instemmen met het voornemen tot fuseren.  
 
De aanwezige leden juichten dit alle toe. Aangezien er maar een beperkt aantal leden aanwezig was (minder dan 
twee derde) tijdens de 1ste ALV, is besloten dit te agenderen voor de 2de ALV. Ook bij deze 2de ALV juichen alle 
leden het voornemen toe! 
 
 B: De ALV stemt in met het voornemen tot fuseren van HHVDP met de andere hengelsportverenigingen 

uit de Gemeente Heusden 

4. Stemmen over nieuwe statuten 

Tijdens de 1ste ALV heeft het bestuur aangegeven dat er een concept opgesteld van de nieuwe statuten. Deze 
zijn voorafgaand aan de 1ste ALV ter inzage gepubliceerd op de website. Het bestuur heeft tijdens de 1ste ALV de 
aanwezige leden de vraag gesteld of zij instemmen met deze nieuwe statuten.  
 
De aanwezige leden stemmen in met de nieuwe statuten. Aangezien er maar een beperkt aantal leden aanwezig 
was (minder dan twee derde) tijdens de 1ste ALV, is er een 2de ALV gepland. Ook bij deze 2de ALV stemmen alle 
leden in met de nieuwe statuten. 
 
 B: De ALV stemt in met de nieuwe statuten 
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5. Rondvraag / WVTTK  

- Dhr. Van Venrooij: Kunnen jullie een update geven van de vorderingen omtrent het voornemen tot 
fuseren? 

 
EvdG geeft aan dat er al 3 bijeenkomsten geweest zijn met afvaardigingen van alle besturen. Alle 
verenigingen zullen het voornemen tot fuseren voorleggen in hun ALV. Ondertussen wordt er 
geïnventariseerd wat er allemaal zou moeten gebeuren en hoe het toekomstige bestuur er uit zou kunnen 
komen te zijn. Daarnaast zijn er gesprekken geweest/gepland met Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en 
Maas, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Federatie Maas en Dieze en de Gemeente Heusden. 
 

 A:  Communiceren met leden over de voorgang van het voornemen tot fuseren 
 

- Dhr. Snoeren: De sloten in de Gemeente Heusden worden slecht schoongemaakt. Kunnen we daar niet 
wat aan doen? 

 
EvdG geeft aan dat dit een verantwoordelijkheid is van het Waterschap Aa en Maas. Er zijn tegenstrijdige 
belangen en daarnaast pakt het Waterschap alleen problemen aan waar zij ook baat bij hebben. 
 

- Dhr. Snoeren: Er is veel blauwalg bij de Watertorens. Is daar niet wat aan te doen? 
 

EvdG geeft aan dat dit om meerdere plaatsen een probleem is maar dat hier nog geen eenvoudige 
oplossingen voor gevonden zijn. 
 

 

6. Sluiting  

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de 2de ALV om 20:24. 


