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Notulen Algemene ledenvergadering 2021, 05.11.2021 
Plaats: gemeenschapscentrum de Schakel, Budel-Dorplein (grotere locatie i.v.m. Covid-19). 
Aanwezig leden:9  
Aanwezig bestuur: Dennis Kissen1, Vincent Frenken, Wil van Gastel, Alex Looymans, Robin Belien 
Afwezig bestuur (i.v.m. Covid-19): Ruud Soers, Gerard van Kessel 
 

 
Agenda Algemene ledenvergadering 2021: 

1. Goedkeuren notulen vorige ALV  

2. Bestuurlijk/ aanstelling nieuwe bestuursleden (stemmen) 

3. Financiën 2018 - afsluiting 

4. Financiën 2020 

5. Onderhoud (hulp gevraagd vanuit de leden) 

6. Gedragsregels (regelgeving ongewenst gedrag)  

7. Vrijwilligers  

8. Invalide vis plek Ringselven 

9. Project PAS tussen Peel 1&2 

10. Vervanging steiger Peel 1  

11. Vooruitblik 2021 (ALV 2022): 

• Vervangen Steiger Peel 2                  (stemmen) 

• Koelvijver 

• Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 

• WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 

12.  Rondvraag 

1.Goedkeuren notulen vorige ALV 
M.b.t. de notulen van de vorige vergadering (ALV 2020, gehouden op 07.02.2020) zijn er 
geen vragen op opmerkingen. Alle aanwezige leden zijn akkoord. Hiermee zijn de notulen 
ALV 2020 goedgekeurd.  
 
2.Bestuurlijk/ aanstelling nieuwe bestuursleden (stemmen) 
Omdat de ALV aan het einde van het jaar i.p.v. het begin van het jaar gehouden is, is 
besloten om het dagelijks bestuur niet af te laten treden en een herverkiezing te houden. 
Wel is er gestemd m.b.t. de vacante vacature van secretaris (R. Jongsma heeft de functie 
neergelegd in 2020). Hiervoor heeft lid Vincent Frenken zich aangemeld. Na stemming, 14 
voor, 0 tegen (alle aanwezige), is Vincent Frenken benoemd tot secretaris. Het is gepland 
om in Q1.2022 de algemene ledenvergadering 2022 te houden. In deze vergadering zullen 
de leden van het huidige (dagelijks)bestuur haar functie neerleggen en zich eventueel weer 
opnieuw herkiesbaar stellen. Een tweetal leden hebben zich medio 2020 ook aangemeld om 
in het bestuur, als algemeen bestuurslid aan te treden (G. van Kessel en W. van Gastel). 
 
3.Financiën 2018 – afsluiting 
Er is een toelichting gegeven op de aangifte en de afwikkeling hiervan. Hierbij is de 
vereniging schadeloosgesteld voor een bedrag € 15.302,44. Vanwege de afwezigheid van 
een financiële administratie over 2018 kan geen kascontrole over het betreffende jaar 
uitgevoerd worden, daarom worden de financiën over 2018 afgesloten en wordt 2019 gestart 
met het banksaldo dat ten tijde van de aangifte aanwezig was (€ 11.238,54); de 
schadeloosstelling van € 15.302,44 wordt in de financiën van 2020 opgenomen als 
inkomsten. Omdat hiervan geen documentatie verstrekt wordt door justitie, is besloten de 
geanonimiseerde transactie overeenkomst in de financiën over 2020 toe te voegen. 
 
 
 
 
 

 
1 In afwezigheid van Ruud Soers zit Dennis Kissen de vergadering voor. 
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4.Financiën 2020 
Er is een toelichting gegeven op de financiën 2020 van de vereniging. Ook heeft er een 
kascontrole plaatsgevonden, door H. van Kessel en T. van Kessel (17.02.21). Na akkoord 
door de kascontrolleurs hebben alle aanwezige leden het bestuur decharge verleend m.b.t. 
het financiële beleid over 2020. 
 
5.Onderhoud (hulp gevraagd vanuit de leden) 
De vereniging heeft een te kort aan vrijwilligers om o.a. het onderhoud goed en tijdig uit te 
voeren. Hiervoor is tijdens deze ALV aandacht gevraagd. Op 20 november 2021 is de 
volgende dag dat onderhoud uitgevoerd gaat worden. Leden zijn gevraagd om hun steentje 
bij te dragen. Mochten er in de toekomst nog steeds te weinig vrijwilligers zijn dan zou 
ervoor gekozen kunnen worden, bepaalde zaken te gaan uitbesteden, met als gevolg dat de 
kosten gaan stijgen, alsook de contributie van de vereniging. Dit zal bij de volgende 
vergadering wederom op de agenda worden gezet. 
 
6.Gedragsregels (regelgeving ongewenst gedrag)  
Er is een voorstel gedaan m.b.t. gedragsregels binnen de vereniging op en rondom de 
visvijvers. Het bestuur merkt dat agressie & bedreigingen, nachtvissen en asociaalgedrag 
helaas ook steeds vaker voorkomen bij de vereniging. Er is zelfs al 1 lid geroyeerd 
hieromtrent. Dit lid wordt de mogelijkheid geboden om tijdens de ALV van 2022 zijn kant 
verhaal te doen en de leden te vragen om de royering door het bestuur niet door te zetten 
(zoals de statuten het voorschrijven). 
 
7.Vrijwilligers  
Alle vrijwilligers die momenteel een steentje bijdragen aan de visclub zijn tijdens de 
vergadering bedankt. De vereniging heeft echter wel nog een te kort aan vrijwilligers. 
Mochten er in de toekomst nogsteeds te weinig vrijwilligers zijn dan zou ervoor gekozen 
kunnen worden, bepaalde zaken te gaan uitbesteden, met als gevolg dat de kosten gaan 
stijgen, alsook de contributie van de visclub. Dit zal bij de volgende vergadering wederom op 
de agenda worden gezet. 
 
8.Invalide visplek Ringselven 
Vanuit acties als NLDoet en Raboclubsupport is er geld beschikbaar gekomen om de 
invalidevisplek te gaan herinrichten aan de ringselvenvijver. Er is een onderzoek gestart aan 
welke eisen een invalide visplek dient te voldoen.  
 
9.Project PAS tussen Peel 1&2 
Natuurmonumenten gaat een onderzoek starten in het gebied tussen de Peel 1&2. Hiervoor 
gaan zij een brug plaatsen over de sloot. In overleg met Nyrstar, Natuurmonumenten en de 
vereniging is afgesproken dat de brugdoorgang dermate hoog (100-120cm) dient te zijn, dat 
vissers er met een bootje onderdoor kunnen blijven gaan. Het oude brugje wordt 
afgebroken. 
 
10.Vervanging steiger Peel 1  
In 2020 is de steiger van de Peel 1 is met succes vervangen. Ook het aantal gemelde 
vrijwilligers hiervoor was overweldigend. Er is een toelichting gegeven m.b.t. de 
leveranciersselectie en de iets hoger uitgevallen kosten (t.o.v. eerder begroot). Hierover 
waren verder geen vragen of opmerkingen vanuit de aanwezige leden op de vergadering.  
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11.Vooruitblik 2021 (ALV 2022): 

   •Vervangen Steiger Peel 2 (stemmen) 
Ook de steiger Peel 2, is dermate slecht van kwaliteit, dat deze op korte termijn dient 
te worden vervangen of afgebroken. Ook de oude botensteiger aan de Peel 2 dient 
afgebroken te worden. Nyrstar heeft inmiddels akkoord hiervoor gegeven. Er is al 
een traject gestart van vergunningsaanvraag en alle andere verplichte zaken die 
hiervoor benodigd zijn (ook een subsidie aanvraag). Hierover is een korte toelichting 
gegeven. Ook is er een toelichting gegeven m.b.t. de financiële prognose 2022, wat 
laat zien dat de vereniging voldoende financiële middelen heeft om de steiger te 
vervangen. De verwachte kosten zijn € 30.000,- (inclusief de sloop). De verwachte 
subsidie die mogelijk wordt toegekend is € 10.000,-. Na stemming, 14 voor, 0 tegen, 
zijn alle aanwezige leden akkoord met het uitgeven van € 30.000,- (exclusief 
subsidie) m.b.t. afbraak en vervanging van de steiger Peel 2. 

   •Koelvijver  
Begin 2020 is door Nyrstar de bouw van een nieuwe koeltoren afgerond. Wanneer 
deze in gebruik genomen zal worden, zal er geen koelwater uit Peel meer gebruikt 
worden waardoor de koelvijver niet meer gevoed zal worden en leeg zal lopen (ligt 
boven het grondwaterpeil). Inmiddels is de koeltoren in gebruik en zal in overleg met 
de visvereniging de pompen worden gestopt. Eind 2021 zal de koelvijver door een 
gespecialiseerd bedrijf leeggevist worden. Afhankelijk van het aantal vissen dat eraf 
gevangen wordt, zal een deel van de vissen op de ringselvenvijver en de rest op het 
kanaal worden overgeplaatst (o.a. karper en witvis). Enkele leden van de vereniging 
zullen hierbij aanwezig zijn om de mooie vissen voor de vereniging te behouden en 
alles is goede banen te leiden. Nyrstar zal de exacte datum communiceren. 

   •Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 
Het bestuur is bezig met het afsluiten van een 
bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Door onregelmatigheden door het vorige 
bestuur is dit moeilijk gebleken, zonder een hogere premie te betalen voor de 
verzekering. Het bestuur eist een verzekering, ter bescherming van zichzelf, en zal 
deze afsluiten. Er zal de komende jaren gekeken worden of het mogelijk is om de 
verzekering bij een andere maatschappij onder te brengen met een lagere premie. 

   •WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 
Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe 
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Daarmee voorkomt de vereniging 
of stichting dat bestuursleden en toezichthouders onbewust en onbedoeld onnodige 
risico’s lopen. Hieromtrent dienen binnen 5 jaar de statuten van de vereniging, via 
notaris, te worden aangepast. Het bestuur gaat dit traject starten nadat de 
bestuursaansprakelijk-heidsverzekering is afgesloten. Aanpassing van de statuten 
zal ook via de ALV worden besproken. 
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12.Rondvraag 

• Er is via de email, voorafgaand aan de vergadering, een vraag gesteld m.b.t. het beleid 
rondom het gebruik van een voerboot op de ringselvenvijver. Het gebruik van voerboten 
zorgt weleens voor irritatie en frustratie bij leden. Hierover is afgesproken dat dit wordt 
meegenomen in de gedragsregels. 

• Er is een vraag gesteld m.b.t. het gebruik van elektromotoren op de boten. Dit is niet 
toegestaan. Mochten leden het gebruik hiervan wel bij anderen waarnemen, dan is het 
verzoek dit te melden bij het bestuur. 

• Er is een vraag gekomen of het toegestaan is aan de andere kant van de Peel visplekken 
te maken en van daaruit te vissen. In het verleden was dit niet toegestaan en stond dit 
ook in de reglementen, maar dit blijkt niet meer het geval. Het bestuur zal dit verder 
onderzoeken. 

• Er is een vraag gesteld of er gevist mag worden op de Bijkerpeel. Hierin is de visplanner 
(app) leidend, waarop staat aangegeven dat het geen viswater van de vereniging is. 

• Er is een vraag gesteld m.b.t. het plaatsen van markers (kunststof) in het water, en dat 

deze, ook nadat de visser is gestopt met vissen, de markers laat staan. Het bestuur zal 

dit verder onderzoeken. 

• Er is een vraag gesteld m.b.t. de drukte vooral in de zomer aan de vijver, of een 

ledenstop gerechtvaardigd/benodigd is, ook nu de koelvijver wegvalt als viswater. Het 

bestuur zal dit verder onderzoeken. 

• Het parkeerbeleid rondom het pompenhuisje: vaak worden auto`s geparkeerd tegen de 

hekken aan van de vijver en steiger, hierdoor is de bereikbaarheid niet optimaal en kan 

een hek ook niet meer open. Voorgesteld wordt om een bordje te plaatsen: verboden 

binnen aantal meter van het hek te parkeren.  

• Er is een vraag gesteld m.b.t. het snoeien van de sloot tussen Peel 1 en 2. Door dit vaker 

en dieper te doen is en blijft de doorgang beter voor boten (2x per jaar?). Nu groeit de 

sloot vaker dicht en is doorgang lastig.  

Nyrstar organiseert het snoeien van de beek. Het bestuur zal dit verder onderzoeken. 

• Er is een vraag gesteld m.b.t. de organisatie van viswedstrijden bij de verening. Er zijn op 

dit moment geen vrijwilligers die de wedstrijden willen organiseren. Leden die dit willen 

doen, kunnen zich melden bij het bestuur. 

• Er is een vraag gesteld of het mogelijk is om een vistelling te organiseren op de Peel 1 & 

2. Er wordt steeds minder gevangen volgens leden. Het bestuur zal dit verder 

onderzoeken. 

 

 

 

 

 

Plaats: ……………………………..  Datum: ……..…-…………-…………………... 

  

……………………………  ………………………       

……………………… 

R.J.T. Soers    V.J.A.R Frenken   D.G.H. Kissen 

 


