
Verslag Algemene ledenvergadering  17 november 2021 

 

1. Opening door de voorzitter. 
5 aanwezigen, Menno Brok, Cees Simons, Jac de Roos, Frits in ‘t Groen en Lyanne van der 
Pluijm 
I.v.m. de huidige coronamaatregelen wordt de ALV digitaal via teams gehouden 
 

2. Ingekomen stukken. 
Geen ingekomen stukken ontvangen. 
 

3. Verslag vorige ledenvergadering. 
Notulen van de vorige ledenvergadering wordt unaniem vastgesteld. 
 

4. Financieel verslag. 
Financieel verslag is unaniem goedgekeurd. Het aantal leden is stabiel gebleven over de 
afgelopen jaren. Het aantal jeugdleden is wel lager, de interesse van de jeugdleden is over 
het algemeen wat lager. 
 

5. Verslag kascontrolecommissie. 
Zal op een later moment worden toegevoegd 
 

6. Benoeming nieuwe kascontrole commissie 
Zal met het verslag van de kascontrole worden toegevoegd 
 

7. Vaststellen bestuursleden 
Jan Jaspers is aftredend commissielid 55-plussers 
Jac is aftredend en herkiesbaar bestuurslid. Jac is herkozen als voorzitter. 
 

8. Visuitzetting Hoge Akker 
Er is een plan gemaakt voor het uitzetten. Hiervoor staat een voorziening voor dit jaar open. 
Voor dit jaar houden wij ons nog aan dit plan. Op de vijvers in de hoge akker wordt volgens 
het schema 20 KG zeelt, 20 KG karper en 60 KG kroeskarper uitgezet. 
Voor volgend jaar wordt er een nieuw plan opgesteld voor de komende 3 jaar. 
De uit te zetten vissen voor 2021 worden dit jaar nog besteld. 
 

9. Zeevissen. 
Mailtjes uitgedaan naar Wiesje in de Hank, wilde toendertijd niet meer dan 6 personen op de 
boot. Dit zou kostentechnisch te duur zijn. Zee-arend 3 is een nieuwe vissersboot, hierbij is 
de boot het hele jaar verhuurd aan opstappers. 
 
We gaan in 2022 wel weer zeevissen, we gaan tzt kijken met welke boot. 
 

10. Forelvissen 
Houden wij hetzelfde als 2021, gaan uit van de Heibaard, de Grens. Achtmaal was toendertijd 
geen succes, hier werd te weinig vis gevangen. 
 
 



11. 55+ competitie 
Gaat gewoon door in 2022, op dezelfde manier als 2021 
 

12. Jeugdactiviteiten 
3 jeugdwedstrijden gaan we weer in het voorjaar inplannen. Doedag, hierover hebben ze 
gebeld vanuit de sportvisserij zuid-west nederland. Frits gaat dit navragen en kijken of dit iets 
is voor ons. 
Federatie wedstrijd voor de jeugd is dit jaar niet doorgegaan. Dongens kampioenschap is dit 
jaar ook niet doorgegaan. Dit gaan we in 2022 weer inplannen zoals voorheen. 
 

13. Ledenavond, opzet en eventueel suggesties. 
Bingo en tombela laten we zo, eten laten we ook hetzelfde. De avond zelf wordt gepland aan 
de hand van het schema. We kunnen wellicht interactief wat delen over de activiteiten bij de 
ledenavond. 
 

14. Evt andere activiteiten 
Activiteitenschema wordt opgesteld aan de hand van het schema van 2021 en zal ter 
goedkeuring worden rondgemaild waarna eventuele opmerkingen geplaatst kunnen worden. 
Jeugd: wellicht leuk om te kijken of we met de jeugd in Werkendam op de karpervijver 
kunnen vissen. Wellicht dat we dan meer actieve jeugdleden krijgen. Menno gaat dit 
navragen bij de putten in Werkendam. 
 

15. Wat verder ter tafel komt 
Wellicht in de toekomst een keer naar de gemeente toe gaan/te bellen om in samenwerking 
met sportvisserij zuidwest Nederland om eventueel meer viswateren te gaan pachten in de 
gemeente. 
 

16. Sluiting 
 
 


