Jaarvergadering 2016 HSV De Aanhatwesj Sittard
Datum
Aanvang

: 29 maart 2016
: 20.00 uur

Aanwezig

: Karel Verspaget, Wil zwakhalen, Louis Florax, Ralph Geraeds

Opening door Karel Verspaget.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Agendapunten
Status opening en het afsluiten van de poort Swienswei
Nieuwe visplaatsen en zitbanken
Nieuwe vis Swienswei en Roeivijver
Vijver gedeeltelijk dempen op de Swienswei
Financieel verslag visclub en de kascontrolle
Erelidmaatschap Louis Florax
Juridische afwikkeling Mikron
Vraag :
Hoe zijn de openingstijden en sluiten van de poort op de Tudderenderweg. Er ligt ook veel zwerfvuil en
rommel achter de poort en in de struiken? Wie moet dat opruimen?
Ralph Geraeds opent en sluit de poort vanaf 07:30 en met zonsondergang wordt deze gesloten.
Het vervelende van zwerfvuil en illegaal puin is, dat wat in de struiken ligt en rondom de vijver, voor (een
groot gedeelte) rekening van de hengelsportvereniging is, aldus een woordvoerder Hennie Maas van de
gemeente Sittard. De vereniging doet er alles aan om illegaal puin binnen de perken te houden. Illegaal puin
storten is vrijwel niet tegen te houden.
Vraag :
Nieuwe visplaatsen en zitplaatsen op Swienswei
Ralph heeft met Hennie Maas, gemeente gepraat inzake nieuwe zitbanken. Er komen dit jaar 2 nieuwe
zitbanken van hout. 1 zitbank komt bij de invalide parkeerplaats en de andere bij de houtenbrug.
Ralph probeert tussen de 3 en 4 houten zitbanken te regelen, i.v.m. de toename van wandelaars en joggers
Die ook willen uitrusten op een bank.
Wil zwakhalen is nog in onderhandeling met Hennie Maas om een aantal zitplaatsen te regelen bij de
Swienswei.

Een vervelende mededeling
Er is weer tot twee maal toe ingebroken in de bouwkeet van de HSV waar spullen voor de wedstrijden liggen
opgeslagen. De inbreker(s) zijn kennelijk gestoord en met de noorderzon verdwenen.
Vraag :
Komt er nog nieuwe vis in de Roeivijver en Swienswei?
Er is inmiddels begin dit jaar vis uitgezet op de Swienswei.
Volgens de voorzitter Karel is er voldoende vis op de Swienswei.Ook komend jaar zal er gekeken worden
wat mogelijk is. Gezien het aantal leden aan het dalen is, mede door het drama op de Roeivijver, is het van
belang dat er voldoende vis uitgezet blijft worden.
Erelid Louis Floirax
Louis Florax wordt tot Erelid gekozen. Louis Florax stop vanwege persoonlijke omstandigheden met de
functie van Penningmeester.
Na ongeveer 25 jaar heeft Louis met hart en ziel bijgedragen aan het welzijn van de hengelsportvereniging
de aanhawtesj Sittard. De vereniging en de leden geven een applaus. Tevens is het bestuur dankbaar voor
zijn professionele inzet. En natuurlijk blijft Louis zijdeling betrokken bij het reilen en zeilen van de visclub.
Niemand heeft bezwaar tegen het Erelidmaatschap van Louis.
Vraag :
Is het mogelijk om een gedeelte van de vijver (Swienswei) te dempen? Dit zou goed zijn voor beter visvangst.
Ook de muur die staat op de Swienswei, kan deze afgebroken worden?
Volgen Wil zwakhalen gaat dit gebeuren, zodra een aantal gebouwen afgebroken worden, maar wanneer is
(helaas) onduidelijk.
William en Jack willen de werkzaamheden voortzetten. In principe is dit mogelijk. In overleg met het bestuur
gaat er bekeken worden wat mogelijk is dit jaar.
Opmerking Kascontrolle
Een lid vraagt informatie over de kascontrolle. Is het mogelijk om het Financiële jaaroverzicht uit te printen
en deze op de tafel te leggen ter inzage! In principe kan iedereen het Financiële jaaroverzicht inzien. De
voorzitter noemt de cijfers van de inkomsten en uitgaven op! Iedereen (leden dus) kan contact opnemen met
de voorzitter voor inzage in de inkomsten en uitgaven van de Hengelsportvereniging.
Juridisch afwikkeling Mikron
De voorzitter legt uit. Een juridische procedure starten tegen Mikron kost ongeveer €1500 euro. Mikron is
failliet en heeft schulden bij de belastingdienst en elders. De kans dat de vereniging dat geld terug kan
vorderen is bijzonder klein; een proces zou jaren vergen en de uitslag zou nihil zijn.
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een prettige avond.

www.aanhawtesj.nl

