JAARVERSLAG H.S.V. "HAAL OP" OVER HET JAAR
2017/18
Welkoms woord gesproken Piet Jacobs.
BESTUUR.
De samenstelling van het bestuur in 2017 was als volgt:
Piet Jacobs.
Mat Steijaert.
R v d Meulen.
Ton Cleiren.
H Linssen
Ger Schepers
Jan Tamminga
Henry Fober

Voorzitter
Secretaris..............aftredend
Penningmeester,
Bestuurslid/visstand beheer.
Bestuurslid/Wedstrijdcommissie..............aftredend
Bestuurslid/Wedstrijd commissie
Bestuurslid /wedstrijd commissie..............aftredend
Bestuurslid/wedstrijd commissie Karper

Aftredende bestuursleden: Deze stellen zich opnieuw herkiesbaar.

(Stemmen)

Piet Jacobs:
ALGEMEEN jaarverslag.
Het afgelopen jaar was voor onze vereniging opnieuw een redelijk goed jaar geweest.
Mede door het goed lopende dagkaarten verkoop ,meer leden,gemeentelijke subsidie en de
gedane moeite van onze leden/vrijwilligers d.m.v.sponsoren ,Kantine en Snacks verkoop.
Het bestuur hield 10 vergaderingen en bezocht de ledenvergadering van de Limburgse federatie (HFL) en de Gemeente Heerlen.
Verder is er opnieuw intensief overleg met regio verenigingen.
De vangsten waren goed. In de zomer was het aantal bezoekers behoorlijk goed ook door
het opnieuw uitblijven van de blauwalg .Dit ook door het installeren van de zuurstof pompen
en de fontein door de gemeente.
Dit jaar is het alarm vernieuwd en de toegangs- poort beveiligd d.m.v Camara toezicht en
Remote
bediening .
Dankbaar woord aan H.Wijnen van HRB beveiligingen voor zijn inzet en geleverde diensten.
Dit jaar kunnen we opnieuw met behulp van het Juliana fonds enige werkzaamheden verrichten dmv sponsoring.(09-03-18)
We zullen onze kanten weer repareren en een meterkast creëren van dit geld .
De gemeente heeft het materiaal geleverd.
Het komende jaar zullen we opnieuw het geduld moeten opbrengen wbt de contract onderhandelingen met de Gemeente Heerlen /Ave rex christi aangaande de Droomvijver. (09-0418 afspraak )
Hierdoor is het niet mogelijk om een meerjarig plan te maken aangaande beleid en planning.
Wel heeft de gemeente 6 pompen en een fontein geplaatst dit om een betere waterkwaliteit
te verkrijgen wat zijn vruchten afwerpt in de zin van zuurstof gehalte en waterkwaliteit.

LEDEN.
In 2017 was het ledenaantal 540. Dus weer een toename.

Kantinebeheerders/controleurs
Het team kantinebeheerders bestaat momenteel uit:, Jan Carris,,Mielle de Kok. Rickie
Scheepers, Hans Vermeer en enkele Bestuursleden .
Ook onze buiten controleurs hebben zich dit jaar goed verdienstelijk gemaakt.
Bij deze bedankt het bestuur zich voor hun inzet en aanwezigheid in het afgelopen jaar.
Raymond Dalemans en Jean Vogt hebben versterking gekregen van Bram Soeren en
Martin Kersemaekers voor een controlerende functie aangaande de Koumenvijver.

Jan Tamminga:
Wedstrijd commissie
Harry zal zijn laatste jaar als wedstrijdcommissie lid doen.
De belangstelling van de door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden was dit
jaar prima. De wedstrijdcommissie heeft zich dit jaar wederom ingespannen om alles goed
te laten verlopen.
Gepland voor 2018 zijn 24 witviswedstrijden
9 nachtvissen
3 karper wedstrijden.
De wedstrijdcommissie bestond het afgelopen jaar uit H Linssen.Jan Tamminga,
Henry Fober. Ger Schepers Jo Zoetbrood en Pascal Severijnen en zal worden versterkt
door Hans Vermeer en Jan Visser. Dit is na stemming op de wedstrijd vergadering besloten.
Ook de gehouden wedstrijd vergadering was opnieuw een succes..
Kleine meningsverschillen,meningen en onduidelijkheden zijn daarbij besproken.
Nieuwe wedstrijdregels zijn besproken in de wedstrijd vergadering en zijn zichtbaar op de
site en in de kantine.

Ton Cleiren:
PLANNING / VISSTAND- EN WATERBEHEER 2017/18
Uitgezette vis: Koumen---- 100 kg karper, 25 kg voorn en 25 kg zeelt
Droomvijver----500 kg karper, 15 stuks karper 2 kg ,
50 kg Voorn, 150 Brassem .50 kg Zeelt
Planning 2018 is.........de Koumen opnieuw 100 kg karper,50 kg zeelt ,100 kg Brassem
......de Droomvijver. 1000 kg karper vijver 2, 15 stuks grotere karper vijver 1,
100 kg voorn, 250 kg Brassem 50 kg zeelt vijver 1
Budget ongeveer € 7000
Overleg is gaande met de gemeente om het waterplanten probleem aan te pakken.(maaien
en graskarper voorstel) nog steeds voor de Koumenvijver

Uitleg over het bijvoeren:
We voeren te weinig. 500 kg korrel besteld

Penningmeester:
FINANCIËN.
Het afgelopen jaar was financieel gezien redelijk goed. Mede door de sponsoring,subsidie en gestegen
leden aantal hebben we het jaar positief afgesloten.
Koffiezet apparaat/alarm/poort en vriezer zijn onze nieuwe investeringen.
Contributie verhoging van € 5.00 ( € 50,00 )moeten we volgend jaar door berekenen naar de leden .
Contributie verhoging: 2019 geen subsidie meer,verzekeringen duurder door ledenstijging,verhoging
afdracht,en BOA kosten federatie
Kascontrole uitgevoerd.
Toekomstige subsidie Gemeente zal aanzienlijk verminderen.
In 2019 helemaal weg.

Piet Jacobs:

Rondvraag:
Antwoorden op vragen zullen na interne vergadering bekend worden gemaakt

TOT BESLUIT Piet Jacobs
Bedank woord.
Hoensbroek, Maart 2018

Secretaris Mat Steijaert.

