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1. Financiën 2018
Naar aanleiding van onregelmatigheden in de financiën heeft het bestuur namens de vereniging op 4 februari 2019 aangifte
gedaan van verduistering en valsheid in geschriften tegen François Tomasoa (voorzitter 2018) en Chantal Kuypers (vervangend
penningmeester 2018).
• Uit de financiële gegevens die we tot onze beschikking hebben, is gebleken dat er ten tijde van de ALV 2019 (25 januari
2019) ongeveer € 24.000,00 te weinig in kas zit. Voor verduistering van dit bedrag is dan ook aangifte gedaan.
• Voor het overleggen van niet bestaande facturen en een bewerkte kascontrole (na de ALV 2019), is er aangifte gedaan van
valsheid in geschriften.
Status (Jan 2020):
• Het politie onderzoek is afgerond en ligt nu bij het openbaar ministerie. De politie geeft aan dat er mooie resultaten geboekt
zijn, maar dat het laatste woord aan de rechter is.

• Naar aanleiding van onze aangifte en het daaropvolgende politie onderzoek, heeft een beslaglegging plaats gevonden.
Volgens de politie is het in beslag genomen bedrag, voldoende hoog om ons volledig te compenseren bij positieve uitspraak
van de rechter.
Zodra er een zittingsdatum bekend is zal dit gecommuniceerd worden.
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2. Bestuurlijke mededelingen
Volgens de statuten (1989) moeten er jaarlijks tijdens de ALV drie van de zeven
bestuursleden aftreden, deze mogen zich ook direct weer verkiesbaar stellen.
Om zo goed als mogelijk te voldoen aan de in de statuten genoemde
regelementen, zullen de voorzitter, secretaris en penningmeester alle drie
aftreden en zich ook direct weer herkiesbaar stellen.

Huidige bestuur:
Ruud Soers
Raymond Jongsma
Dennis Kissen
Alex Looymans
Robin Beliën

(voorzitter)
(secretaris)
(penningmeester)
(algemeen bestuurslid)
(algemeen bestuurslid)

• De statuten voorzien helaas niet in regels die aangeven wat er gebeurd als bestuursleden niet herkozen worden.
Volgens de huidige statuten:
• Zou het bestuur moeten bestaan uit een eerste en tweede voorzitter, een eerste en tweede secretaris, een penningmeester en
minimaal twee bestuursleden met een algemene adviserende rol.
• Wordt de eerste voorzitter en overige de bestuursleden door de ALV gekozen, de overige bestuursfuncties worden onderling
verdeeld
• Omdat de huidige statuten (ook op andere onderwerpen) niet meer van deze tijd zijn willen we deze aan gaan passen; dit
kan niet zomaar en zal in de komende jaren tijdens een ALV moeten gebeuren.
• Voor die tijd zullen we al een aantal zaken definiëren en in de praktijk toetsen om te kijken of deze ook haalbaar zijn
(bijvoorbeeld: duidelijke regels financiën/kascontrole, verkiezing bestuursleden etc).
voorzitter, secretaris en penningmeester zijn
Herkiezing bestuursleden /stemming De
tijdens een stemming unaniem herverkozen.
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3. Notulen ALV 2019
De notulen van de ALV 2019, gehouden op 25 januari 2019 moeten officieel goedgekeurd worden.
(deze stonden op de website)
Op en/of aanmerkingen notulen ALV 2019?
Er zijn geen op en/of aanmerkingen gemeld en de
notulen zijn goedgekeurd.

Algemene Ledenvergadering 2020

4. Financiën 2019 - Afspraken
Omdat de statuten weinig voorschrijven omtrent de financiën, hebben we met het dagelijks bestuur hierover een aantal
afspraken gemaakt. Mochten deze afspraken goed werkbaar blijken kunnen deze later in de statuten opgenomen worden.
De afspraken hebben betrekking op:
• Kascontrole
• Dagelijkse financiën
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4. Financiën 2019 - Overzicht
2019 is een financieel goed jaar geweest, waarin we in staat zijn geweest onze financiële buffer weer een beetje te herstellen.
Ten tijde van het overnemen van de financiën (25 januari 2019), bedroeg het totale saldo € XX.XXX,XX
De financiën over 2019 zien er volgt uit:

Financiën weggelaten uit de online notulen, in te zien tijdens de ALV
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4. Financiën 2019 - Kascontrole
De kascontrole over 2019 is dit jaar uitgevoerd door:
• Wil van Gastel
• Vincent Frenken
• Hilko van Kessel (reserve)
De kascontroleurs hebben de financiën over 2019 in orde bevonden en adviseren de Algemene Ledenvergadering om
de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2019.

Toelichting kascontroleurs
De ALV heeft na stemming de penningmeester en
het bestuur unaniem decharge verleend voor het
gevoerde financiële beleid over 2019
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Getekende verklaring
van de
kascontrolecomissie
weggelaten uit de
online notulen, in te
zien tijdens de ALV

5. Terugblik 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visuitzet (n.a.v. kleinschalig visserijonderzoek)
Financiën 2018/ aangifte
Controle commissie opzetten
Gebruikersovereenkomst Nyrstar/ HSV ‘t Ringselven
Bijvoeren
Informatiebord
Vispas online module
Fish-On
Subsidies (NL doet, Rabo clubkas, subsidies Steiger)
Website

•
•
•
•

Gebruik fluistermotor
Koelvijver
“Paragraaf 7.4” Natuurmonumenten
Bootsteiger Peel 1/ vissteiger Peel 2
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Commissies
• Wedstrijd
• Controle
• Activiteiten
• Onderhoud

• Gebruik fluistermotoren
Naar aanleiding van vragen tijdens het ALV 2019 over het mogen gebruiken van fluistermotoren (electro) en de
opmerking van Rob van Schijndel (gebiedsmanager natuurmonumenten) tijdens een bezoek aan onze viswateren
“waarom maken jullie geen gebruik van fluistermotoren”, hebben we dit onderwerp ter spake gebracht tijdens een overleg
met Nyrstar.
Nadat we een onderbouwing voor het gebruik van deze motoren gegeven hebben, heeft Nyrstar aangegeven ons hierin
tegemoet te willen komen en deze motoren toe te staan, mits Natuurmonumenten ook akkoord gaat.
• Het contact met natuurmonumenten
(geïnitieerd door Nyrstar) verloopt stroef en
ze geven na maanden van herhaaldelijk
aandringen geen antwoord.

• Na telefonisch contact met Rob van Schijndel,
belooft hij (Nyrstar) te beantwoorden.

Dag Ina,
Natuurmonumenten ziet graag dat de vergunningsvoorwaarden om enkel met
roeiboten te vissen gehandhaafd blijven.
Ik heb inderdaad tijdens het veldbezoek gevraagd waarom ze geen gebruik
maken van de fluisterbootjes, maar dat was enkel informatief. Wij vrezen dat
het te druk wordt als motoren toegestaan worden.
Met vriendelijke groet,
Rob van Schijndel
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Gebiedsmanager
Kempen & Midden-Limburg

• Koelvijver
Voor ontsluiting van het aan te leggen industriepark “Metalot” lag er een plan
waarbij de eerste twee “gangen” van de koelvijver gedempt zouden moeten gaan
worden om ruimte te maken voor een weg.
Omdat door een beslissing van de Raad van State, een streep door de plannen voor
de aanleg van Metalot gehaald is, is het dempen van deze eerste twee gangen van
de baan.
• Helaas heeft Nyrstar onlangs aangegeven dat de toevoer van koelwater in 2021
helemaal zal stoppen en dat er op het terrein (inclusief de bodem van de
koelvijver) een saneringsplicht rust.
• We hebben met Nyrstar afgesproken dat ze ons tijdig op de hoogte houden van eventuele saneringsplannen en ook op tijd
aangeven wanneer de toevoer van koelwater wordt stopgezet. Ook hebben we aangegeven dat we als vereniging graag
zouden zien dat er na het stoppen van de koelwater lozing, een pomp wordt geïnstalleerd die peelwater in de koelvijver
blijft pompen.

• Zodra we meer informatie hebben over wat er gaat gebeuren zullen we dit via de mail, website en het infobord bij de
ringselven vijver communiceren.
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• “Paragraaf 7.4” NM
Nyrstar heeft de vraag van Natuurmonumenten gekregen om op de terreinen rond de
twee pelen een Pilot te draaien m.b.t. Programma Aanpak Stikstof (PAS). Omdat een
gedeelte van het plan (“§7.4 Nieuw visbeheer op het Ringselven Noord gericht op
doelsoort Bittervoorn”) betrekking heeft op de beide pelen en de Ringselven vijver
heeft Nyrstar HSV ‘t Ringselven gevraagd naar deze plannen (§7.4) te kijken.
In §7.4 geeft Natuur monumenten onder andere aan dat:
• Ze van voornemens zijn zich te gaan richten op de doelsoorten bittervoorn en kleine modderkruiper (beide beschermde
vissoorten).
• Het zich richten op deze doelsoorten noodzakelijk is om opwoelen van slip te voorkomen.
• Dat het ondoenlijk is het huidige visbestand af te vangen.
• Dat het huidige visstand beheer zich richt op de graskarper en het vergroten van de populatie en omvang hiervan.
• Dat er in de toekomst niet “bijgevoerd” mag worden.
• Dat ons standpunt van belang is en ons belang en participatie niveau groot is/ zou moeten zijn.
Nadat we onze opmerkingen op het plan en onze zorgen
hierover gedeeld hebben met Nyrstar, hebben ze besloten
§7.4 uit het plan van Natuur monumenten te laten schrappen
alvorens akkoord te gaan met de pilot.
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Stakeholder

Standpunt:

Belang:

Participatieniveau

Nyrstar

noodzakelijk

klein

klein

Visvereniging en pachters

noodzakelijk

groot

groot

overheden

gewenst

klein

klein

Natuurmonumenten

noodzakelijk

groot

groot

• Bootsteiger/ vissteiger Peel 2
Zowel de bootsteiger op Peel 1 als de vissteiger op peel 2 zijn dringend aan vervanging toe. Omdat de bootsteiger op Peel 1
jarenlang blootgesteld is aan het gewicht van gezonken en/of niet goed aangelegde boten, is de staat van deze steiger het
slechtst.
• Om aansprakelijkheidskwesties te voorkomen hebben we bordjes geplaatst met hierop “betreden op eigen risico” en zullen
we de steiger zo snel mogelijk (tijdelijk) proberen te versterken.
• We hebben de mogelijkheden en bijbehorende kosten bekeken, die horen bij het vervangen van de steiger.
• Omdat de financiële middelen op dit moment enigszins beperkt zijn, zijn ook wij afhankelijk van subsidie aanvragen. Deze
hebben we eind 2019 ingediend hebben bij Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg.
We hebben drie mogelijkheden bekeken voor de nieuwe steiger:
1. Een nieuwe steiger op palen aanleggen
2. Een drijvende steiger plaatsen
3. De oever verlengen om alle boten aan te leggen en de oude steiger weghalen

Op dit moment hebben we 34 geregistreerde boten, in onze plannen zijn we ervan uitgegaan dat er ruimte moet zijn
voor ruim 40 boten.
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• Bootsteiger – Opties, voor/ nadelen
Steiger op palen:

Drijvende steiger:

Oever verlengen:

Nadelen
• Geïmpregneerd hout mag niet meer,
daarom is gebruik van duur hardhout
(Azobe) noodzakelijk
• Vijftal ligplaatsen onbruikbaar door
biezenveld
• Arbeidsintensief

Nadelen
• Plaatsen van een aantal dikke meerpalen is
lastig door de locatie
• Onderhoudsgevoelig
• Arbeidsintensief

Nadelen
• Uitbreiding lastig (ruimte beperkt)

Voordelen
• Makkelijk werken vanuit de oude steiger
• Uitbreiden mogelijk
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Voordelen
• Locatie iets verder van het biezenveld
• Zijn tweedehands verkrijgbaar (kosten)
• Uitbreiden mogelijk

Voordelen
• Weinig onderhoud
• Werken vanuit de oever

• Bootsteiger – Financiën, vergunningen, etc.
Gezien de huidige financiële situatie en het aantal gebruikers van de bootsteiger, lijkt het ons op dit moment niet verstandig
om meer dan circa € 12.000,00 euro uit te geven aan een nieuwe bootsteiger.
• Alle drie de opties zouden voor dit bedrag te realiseren moeten zijn, waarbij het plaatsen van een steiger op palen en een
drijvende steiger de duurste opties lijken te zijn.
• Voor het vervangen van de bootsteiger hebben we eind 2019 subsidie
aangevraagd bij zowel Sportvisserij Nederland als bij Sportvisserij Limburg.
Bij beide instanties zouden we maximaal 25% van de totale kosten aan
subsidie kunnen krijgen. We hebben daarom bij beide organisaties een subsidie
aanvraag voor € 3.000,00 gedaan. Wanneer alles toegekend wordt houd dit in
dat we maximaal de helft van de kosten gesubsidieerd kunnen krijgen.
• Voor het realiseren van alle drie de opties hebben we toestemming van Nyrstar nodig en zijn we vergunning plichtig;
Nyrstar heeft al aangegeven dat ze in ieder geval instemmen met plaatsen van een (drijvende) steiger en dat we
hiervoor in hun naam een (sloop –en bouw) vergunning mogen aanvragen. De optie m.b.t. het verlengen van de oever
wordt op dit moment door Nyrstar bekeken.
• Omdat er grote uitgaven gedaan moeten worden om een alternatief voor de huidige steiger te realiseren, hebben we
hiervoor toestemming van de ALV nodig. Bij dezen willen we daarom vragen of we toestemming krijgen om een bedrag
van circa € 12.000,00 uit te geven aan een alternatief ter vervanging van de huidige steiger?
De ALV heeft na stemming het bestuur unaniem toestemming
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gegeven voor het vervangen van de bootsteiger op Peel 1

• Commissies
Allereerst willen wij als bestuur, namens de vereniging alle vrijwilligers bedanken die zich dit jaar, op welke manier dan
ook, ingezet hebben om te zorgen dat alle activiteiten en werkzaamheden plaats konden vinden. Het gaat dan onder andere
om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het legen van de prullenbakken
Snoeiwerkzaamheden
Jeugdactiviteiten
Organisatie van de wedstrijden
Opruimen
Gezonken boten bovenhalen
Vergunning controle
Kascontrole
Bijwonen van vergaderingen
Vergunning verkoop
Sponsoring
Bijvoeren
En alles wat we vergeten zijn te benoemen

Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet functioneren!
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• Commissies - Wedstrijd
De wedstrijd commissie heeft samen het afgelopen jaar 17 wedstrijden georganiseerd, waaronder 3 karper wedstrijden.
Naast de eigen wedstrijden heeft deze commissie in samenwerking met een aantal leden de vriendenkring wedstrijd
georganiseerd. De vriendenkring wedstrijd, welke elk jaar door een van de deelnemende verenigingen georganiseerd wordt
aan hun water, was gezellig en goed bezocht door 23 deelnemers, afkomstig van 3 verenigingen.
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• Commissies – Controle (vergunning)
Sinds begin 2019 is er weer een (vergunning) controle commissie in het leven geroepen. Om het laagdrempelig te houden, is
het geen verplichting om de cursus “controle sportvisserij” te volgen welke aangeboden wordt door Sportvisserij Nederland.
Wel hebben we als verenigingen een aantal richtlijnen op papier gezet die de controleurs kunnen gebruiken.
Deze richtlijnen zijn eigenlijk samen te vatten in een enkele zin: “Behandel iedereen vriendelijk en met respect”
We zijn inmiddels met 8 controleurs:
• Nick Heijmans
• Robin Beliën
• Hugo Fillipe
• Alex Looymans
• Fredy Raemaekers
• Dennis Kissen
• Raymond Jongsma
• Ruud Soers

Tijdens de controles zijn er ongeveer 40 mensen gecontroleerd
die niet in het bezit waren van een geldige vergunning.
• Een groot gedeelte daarvan heeft een dagvergunning aan
de vijver gekocht (á € 7,50).
• Een aantal heeft direct een jaar lidmaatschap aangevraagd
• Er zijn een aantalstrooplijnen ontdekt
• 1 lid is betrapt op het meenemen van vis (karper) en is
direct geroyeerd.

Wanneer iemand gecontroleerd heeft zetten we dit in een WhatsApp groep, zodat er niet onnodig vaak gecontroleerd wordt.
Tot nu toe zijn er eigenlijk alleen maar positieve reacties gekomen op het controleren.
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• Commissies – Activiteiten
Voor het tweede jaar op rij hebben we een jeugd vis dag georganiseerd, dit jaar 3 keer. We zijn begonnen met 5 vissers in de
leeftijd van 6 t/m 14 jaar; bij de laatste jeugd vis dag waren er al 14 fanatieke vissers.
• De meeste benodigdheden en prijzen zijn gesponsord door Discus Scholten en Triki Hengelsport.
• Veel positieve reacties ontvangen van zowel deelnemers, ouders, opa’s en oma’s en vrijwilligers.
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• Commissies – Onderhoud
Naast het plaatsen van een nieuw informatiebord, het reguliere onderhoud; grasmaaien, snoeien, etc. Zijn er ook een aantal
lang uitgestelde zaken opgepakt:
Afval afvoeren:
2 volle aanhangers met rommel
verzameld en afgevoerd

.

Gezonken boten bovenhalen:
• 14 boten zijn bovengehaald/ verwijderd
• 4 zijn er afgevoerd
• 8 zijn er verkocht (opbrengst € 470,00)
• 1 ligt er nog
• 1 boot is opgehaald door de eigenaar
Daarnaast is de ligplaats administratie op orde gebracht .

Algemene Ledenvergadering 2020

6. Vooruitblik 2020
• Bootsteiger
• Beheer/toekomst Ringselven vijver
Commissies
• Wedstrijd
• Controle
• Activiteiten
• Onderhoud
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• Beheer/toekomst Ringselven
Nadat er in 2018 een kleinschalig visserij onderzoek is geweest op de Ringselven vijver is er, naar aanleiding van dit
onderzoek, een uitzetting van kleine karper gedaan. Om het verdere (visstand) beheer in de toekomst van de Ringselven vijver
zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan de behoeftes van de verschillende (type) vissers, hebben we tijdens de
bestuursvergadering van Q2 aan alle bestuursleden, inclusief de voorzitters van de diverse commissies gevraagd hun visie
m.b.t. de toekomst van de Ringselven vijver op papier te zetten. Aan de hand van deze visies hebben we een toekomstplan voor
de komende jaren gemaakt:
•
•
•
•
•

Gezien het huidige bestand aan vissers (voornamelijk feeder, karper en jeugd) is besloten om zover dat gaat, de vijver zo algemeen
mogelijk te houden, d.w.z. dat het voor de karper visser een aantrekkelijk water moet zijn, maar ook dat de feeder, vaste stok en
jeugdvisser er uit de voeten moet kunnen.
Indien mogelijk willen we enkele 15+ kg karpers uitzetten (opkweken in koelvijver?) en, zullen er een aantal middenklas karpers (58 kg) uit de vijver moeten (dit n.a.v. het kleinschalig onderzoek), dit maakt het voor de stokvissers aantrekkelijk terwijl er nog steeds
voldoende en ook mooie karper te vangen is.
Om het aantal voorns op peil te houden (dit jaar is gebleken dat ook deze het goed doen), wordt er komend jaar een groot aantal
voorntjes van de koelvijver gevangen en op de Ringselven vijver uitgezet. Dit zou ervoor moeten zorgen dat ook de jeugd (en
stokvisser) zijn visjes kan blijven vangen (hiervoor hebben we inmiddels toestemming van Nyrstar).
We gaan het visbestand de komende jaren monitoren, mocht er en uitzetting nodig zijn, en er zijn voldoende financiële middelen,
kan dit gerealiseerd worden.
Om de vissen goed de winter in te laten gaan, en ook weer uit te laten komen, is besloten om in het voor-en najaar bij te blijven
voeren (mits de financiën dit toelaten/ er door SVN gesubsidieerd weerstand verhogend voer te verkrijgen is).
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• Commissies - wedstrijd
Ook met betrekking tot de toekomst van de wedstrijden hebben we tijdens de bestuursvergadering van Q2 aan alle
bestuursleden, inclusief de voorzitters van de diverse commissies gevraagd hun visie m.b.t. de toekomst van de Ringselven
vijver op papier te zetten. Aan de hand van deze visies hebben we de wedstrijdkalender voor komend jaar opgesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•

In ieder geval niet méér wedstrijden organiseren dan in 2019, dit omdat de opkomst doorgaans aan de lage kant is (gemiddeld 7
deelnemers) en we de vijver zoveel mogelijk toegankelijk willen houden voor alle leden.
Een drietal avondwedstrijden organiseren (18 - 22 uur).
Een aantal wedstrijden (in iedere categorie) aantrekkelijker maken door het verzorgen van een leuke prijs.
Het verplichten om voor aanvang van de wedstrijd je aan te melden via het inschrijfformulier op de website
Bij een lage opkomst, niet een hele kant van de vijver afsluiten, zodat de vijver voor alle leden goed bevisbaar blijft, dit wordt ook
duidelijk aangeven aan de hand van bordjes.
Meer individuele wedstrijden organiseren zodat iedereen mee kan doen.
Tijdens de zomervakantie geen wedstrijden organiseren.
De karper wedstrijden af schaffen wegens gebrek aan animo.

• We zoeken nog versterking voor de wedstrijd commissie
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• Commissies - Controle
Dit jaar willen we de controles op dezelfde voet voortzetten als in 2019, na evaluatie van het afgelopen jaar, hebben we
besloten om de kosten van een dag vergunning aan de vijver (na controle) te verhogen van € 7,50 naar € 10,00. Dit omdat
inmiddels bekend is dat er weer gecontroleerd wordt, en omdat gebleken is dat er vissers zijn die voor € 2,50 de moeite niet
nemen om een dag vergunning aan te schaffen bij de verkooppunten en het erop gokken niet gecontroleerd te worden.
• We zoeken nog leden die op willen treden als controleur
• Mochten er leden/controleurs zijn die de cursus “controle
sportvisserij”, gegeven door SVN willen volgen, zullen we als
vereniging de onkosten hiervoor vergoeden.
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• Commissies – jeugd/ activiteiten
Ook dit jaar zal de activiteiten commissie weer 3 jeugd vis dagen organiseren, daarnaast wordt er in plaats van de karper
wedstrijden een karper clinic georganiseerd. Op die manier hopen we beginnende karper vissers en andere geïnteresseerden wat
meer over het karper vissen en het omgaan met gevangen karpers bij te brengen.
• We zijn als vereniging door SVN benaderd om mee te werken aan een visdag voor bewoners van een zorginstelling, de
activiteiten commissie gaat kijken wat we hierin kunnen betekenen.

• We zoeken nog vrijwilligers om te helpen bij de jeugd vis dagen.
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• Commissies – onderhoud
Naast het vervangen van de bootsteiger, wat voornamelijk door het dagelijks bestuur geregeld zal worden, zijn er voor dit jaar
een aantal zaken gedefinieerd welke door de onderhoudscommissie opgepakt zullen worden:
•
•
•
•
•

Onderhoud stekken Ringselven en Peel 1
Vastzetten hekken op de bakken
Snoeien
Grasmaaien
NL doet (subsidie toegekend); Zaterdag 14 maart 2020 van 09:30 tot 14:00 uur

Er zal een onderhoudsplanning op de website komen; vrijwilligers die zich opgegeven hebben zullen tijdig per mail
benaderd worden.

• We zoeken nog leden welke de onderhoud commissie vast of eenmalig komen versterken.
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Vrijwilligers!
Commissieleden/ vrijwilligers gezocht!
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Rondvraag
• Oorzaak van de teruglopende snoekvangsten op de pelen/ vangst van vooral kleinere snoek.
• Mogelijkheid om tijdens wedstrijden aparte prijzen voor jeugdige deelnemers beschikbaar te stellen.
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