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Michael Coolen
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Notulen Leden Vergadering d.d. 23-02-2018 t.h.v. Den Heuvel.
Aanwezig: Jan Wouters, Ger Adriaans, Robin Cleijsen, Wil Sahalessy, Michael Coolen
Afwezig: 15 personen

1.

Opening
De voorzitter opent om 20:00 de vergadering.

1. Vastellen agenda
Geen toevoegingen aan de agenda zoals deze is voorgesteld
2. Notulen jaar vergadering seizoen 2016 / Jaarverslag 2017
Omschrijving van seizoen en Jaartallen zijn onduidelijk, deze gaan komend jaar verbeteren.
3. Jaarverslag penningmeester 2017 / Begroting 2018
Sinds dit seizoen is de penning meester W. Sahalessy, deze legt uit dat het afgelopen seizoen
de gehele boekhouding van HSV Alfheim op zijn kop is gezet. Er is een boekhouding op maat
gemaakt voor de vereniging. Hierdoor zijn de financiële overzichten in opmaak anders dan
andere jaren. Tevens legt Wil uit dat de boekingen omtrent de inkomsten van de
vergunningen voortaan geboekt worden in het jaartal waar de gelden voor dienen en niet de
datum waarop ze gestort worden. Door deze verandering zien de cijfers er iets anders uit in
uitkomst dan voorgaande jaren. Tevens meld de voorzitter dat de verwachting is dat het
komend seizoen de financiën sluitend zijn, in de begroting is dan ook een positieve voor dit
komend jaar.
4. Verslag kascommissie Verkiezing Kascommissie
De kas commissie heeft geen problemen gevonden. De kas commissie vind de nieuwe
zoekfunctie in het systeem een verbetering is en dat er sneller een goed overzicht is van de
financiën.
Voor het komend jaar meld A. Timmermans zich als reserve controleur.

5. Mededeling Voorzitter
Helaas zijn er afgelopen jaar weer stortingen geweest bij de vijver, de vraag is mocht je iets
zien wat niet door de beugel kan meld dit. Meld het bij de politie of bij het bestuur dan
kunnen we dit zo snel mogelijk weer opruimen.
Opruimen van de weg naar D’n Ballast deze weg is afgelopen week opgeknapt door de
gemeente. Hij is weer mooi vlak en goed toegankelijk. Gelukkig is er het afgelopen seizoen
een bord aan de straat kant geplaatst zodat de hulp diensten onze vijver makkelijker en
sneller kunnen vinden als er iemand is die hulp nodig heeft.
De subsidie voor het komend jaar, de gemeenten stoppen met het subsidiëren van de jeugd
activiteiten. Gelukkig zijn er alternatieven de Rabobank heeft een subsidie regeling
opgeworpen voor de regio Zuidelijke baronie. De link om te stemmen op onze vereniging
komt op de website. Let op dit geld alleen veer leden van de Rabobank die een rekening
hebben bij de Rabobank in de zuidelijke baronie.
Vuilnis bakken zijn dit jaar vervangen, de oude vuilnisbakken waren op en in de nieuwe
bakken kan geen ongedierte meer huishouden.
6. Bestuursverkiezing
a. Aftredend en herkiesbaar is Secretaris : M. Coolen, er waren geen aanmeldingen dus
de heer Coolen is weer voor een periode van 3 jaar onze secretaris.
b. Aftredend en herkiesbaar is Commissaris : G. Adriaans er waren geen aanmeldingen
dus de heer Adriaans is weer voor een periode van 3 jaar bestuurslid.

7. Activiteiten 2017 HSV Alfheim
Karper marathon 2017,
De karper marathon was dit jaar ruim gevuld en er waren weer ruime nieuwe aanmeldingen,
Ondanks de teleurstellende resultaten van de karper vangsten in 2017 was het karper
bestand net op tijd weer aan het azen geslagen en dit was ook terug te zien in de resultaten.
Drie koppels wisten meer dan 25 kilo te vangen en hadden 3 vissen per koppel. Voor het
komend seizoen zal deze activiteit daarom gewoon weer op de agenda staan.

Zomeravond competitie
In de periode van 26-05 tot en met 31-07-2017 werden er op de vrijdagavond in totaal 8
wedstrijden van 3 uur gevist namelijk van 17.45 tot 21.45 uur.
Hier deden in totaal 14 deelnemers aan mee waarvan Sjoerd Broekhuijsen als totaal winnaar
uit de bus kwam.
Na de wedstrijd werd er nog gezellig een half uurtje nagepraat onder het genot van een
drankje.

Koningsvissen
Op zeventien juni werd het Konings vissen gehouden.
Dit is een eendaagse wedstrijd van vier uur.
Hier deden in totaal twintig heren en een dame aan mee en waarvan Cees van Loon als
winnaar uit de bus kwam en zich dus koning 2017 mag noemen.
Ook hier werd na de wedstrijd onder het genot van een drankje en een frietje nog lekker een
uurtje na gekletst .
Witviskoppel nacht wedstrijd
Van zaterdag 20 mei tot en met zondag 21 mei was de eerste witvis koppel wedstrijd van
HSV Alfheim. Dit was een test om te kijken of er animo voor was en of dat het leuk zou
verlopen.
Nou beide vragen zijn met uitmondig ja beantwoord, Helaas moest 1 koppel op het laatst
afzeggen vanwege werk verplichtingen maar dat mocht de pret niet drukken. Op zaterdag
begonnen alle koppels aan wat zou blijken een lange zware nacht want de vis was nog niet
los en bleek moeilijk te vangen. Maar tegen het einde van de ochtend zag je dan toch dat de
moeite die men erin stak begon uit te betalen en verdwenen links en rechts mooie grote
brasems in de leefnetten. Halverwege de nacht hebben we gepauzeerd met friet en
kroketten om de kou te trotseren en daar bleek al dat de sfeer er goed inzat.
De eind conclusie is dan ook dat we deze activiteit voor 2018 weer op de kalender gaan
zetten
Algemeen
Tevens zijn alle Activiteiten en wedstrijden samen gevoegd en al deze activiteiten worden
door deze groep van 6 mensen georganiseerd. Wel worden de vrijwilligers van commissies
iedere 3 jaar gevraagd of men het nog wil blijven doen voor de komende 3 jaar, Dit om te
voorkomen dat men vanuit plichtsbesef misschien iets langer blijft doen dan men eigenlijk
zou willen doen. Dit zal ook op de jaarvergadering gemeld worden dat iemand weer voor een
periode van 3 jaar beschikbaar is of juist dat iemand stopt en dat er andere mensen voor
deze positie wordt gezocht. Omdat je een groep van ruim 6 personen hebt is er ook meer
ruimte om zaken op te vangen.
Zoutwater Competitie
Helaas viel de planning voor komend jaar erg tegen, na 3 maal de datum te verzetten door
verschillende redenen. Toch hebben we uit eindelijk nog de wedstrijd gevist. Er zijn even veel
vissen gevangen als deelnemers. Het was een taaie maar mooie visdag. Komend seizoen
gaan we deze activiteit toch weer organiseren. Voor komend jaar is hij reeds gepland.
Senioren vissen
In 2017 is wederom door de senioren gevist. Deze mensen hebben ook een vangst registratie
gehouden. De vangst over dit jaar is lager dan het jaar ervoor, de reden hiervoor zijn niet

bekend maar men vermoed toch dat de lage waterstand hier aan mee telt. Tevens zijn de
brasem vangsten terug gelopen in vergelijking met het jaar ervoor. Het komend jaar worden
deze dagen wederom georganiseerd door deze groep mensen.
8. Jeugd Commissie
De jeugd activiteiten waren dit jaar in een overgang fase, Onze nieuwe vismeester heeft wel
zijn opleiding succesvol afgerond en zal het komend seizoen zowel de scholen in Riel als in
Alphen van vis lessen voorzien. Wel komen er vis lessen bij het komend seizoen bij, in
samenwerking met sportvisserij zuid west Nederland, Jongerenwerk Goirle en HSV Alfheim
gaan we vislessen verzorgen in de gemeente Goirle. Op deze manier hopen we de dalende
trend van jeugd leden te keren en wederom jeugd aan de waterkant te krijgen.
9. VBC
Vraag Chris van den Hout, de vraag is of er eventueel ook winde kan worden meegenomen in
de uitzettingen. Dit is niet duidelijk of we dit verantwoord kunnen inkopen, als dit mogelijk is
zal er zeker naar worden gekeken.
Vraag Janick, Op welke waarde staan we nu en wat zijn de waardes die verantwoord zijn om
uit te zetten. Helaas hebben we deze aantallen niet voorhanden. Maar zodra de instanties
die ons adviseren zeggen dat het verantwoord is gaan we vis bestellen.
Vraag Marco, is het misschien beter om tijdelijk elders te gaan vissen en de vijver te sluiten
voor Karper vissers. Hier durft het bestuur niet aan te beginnen.
Vraag Sjoerd, Hoe zit het met de brasem want ook deze is hard achteruit gegaan ook deze
lijkt hard last te hebben gehad van deze bacterie. Ook is het interessant om te onderzoeken
of het uitzetten van wat grotere zeelten in aanvulling voor de uitgevallen Brasem populatie.

10. Rondvraag
Frank van Gijzel, wil graag papieren lijst van openbare wateren. Michael past dit aan in de
ledenadministratie.
Peter van Schaik, de vraag is of de prijzen voor de wedstrijd eventueel kan worden
uitgebreid. Op dit moment zijn er alleen prijzen voor de top 3, Jan meld dat dit sinds het
afgelopen seizoen juist is afgeschaft. Maar de commissie gaat onderzoeken wat hierin
mogelijk is.
Sjoerd Broekhuizen, Waarom vermelden we niet op de website meer gegevens vermelden
van de uitslagen bij de zomeravond. Deze is net terug gebracht naar de huidige opzet.
Marc van Weesenbeek, Is het iets om meer faciliteiten te maken voor de wild populatie om
de natuurlijke uitstraling te verhogen. Dit is wel een heel leuk idee om te gaan
verwezenlijken.

2.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om: 22:30.

Michael Coolen
HSV Alfheim
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