Sittard, 2 april 2009

Jaarvergadering H.S.V. De Aanhawtesj Sittard
Aanwezig : Penningmeester Louis Florax, Secretaris Willie Zwakhalen, Bestuurslid Louis
Stitzinger, Bestuurlid Jan Riedel en John W
Afwezig : Voorzitter Karel Verspaget
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Overzicht van de agenda punten
Openingswoord door Louis Florax
Kasboekcontrole 2008-2009
Nieuwe vergunningen
Aanpassing Statuten
Kascontrole 2009-2010
Rondvraag en opmerkingen leden

Opening vergadering
De penningmeester heet iedereen van harte welkom.
Het bestuur heeft overleg gehad met de gemeente Sittard inzake een nieuwe container voor
de Swienswei. Door de gemeente Sittard is een toezegging gedaan binnen de termijn van
twee weken, om een container te plaatsen op de aangewezen plek op de Swienswei nabij de
parkeerplaats.
Kasboek 2008
In 2009 heeft een kasboek controlle gedaan door twee ereleden van de
hengelsportvereniging. Alex Roberts en Jan de Lahaye hebben de controle met succes
afgerond en goed bevonden. Op de grote rekening staat € 24.960,- euro. Op de girorekening
staat een bedrag van € 1.844,Vergunningen 2008 – 2009
De nieuwe vispas (vergunningen) dienen voor 1 mei a.s. gekocht te worden. Na 1 mei
worden de vispassen retour gezonden. Als me na 1 mei een vispas/vergunning koopt moet
men € 6,00 euro meer betalen! Dit is een besluit van de Sportvisserij Nederland. De
hengelsportvereniging heeft helaas geen enkele invloed op deze besluitvorming.
Veel leden zijn tegen deze prijsverhoging en wensen een andere invulling van het
lidmaatschap. Het feit wil dat € 14,- euro (per lid) naar de Sportvisserij Nederland gaat. De
Hengelgelsportvereniging moet uit eigen beurs € 6.50,- euro bijleggen per
vergunning/vispas. Veel leden vinden de prijzen absurd en wensen een andere regeling,
invulling van de vispas.
Een optie is uit de bond van de Sportvisserij Nederland stappen en een eigen vergunning,
vispasje uitbrengen die € 25,- euro per jaar kost i.p.v. € 36,- euro. Er wordt een
handtekeningactie gevoerd onder de 91 leden.
64 leden zijn voor een eigen vispas/vergunning die € 25,- euro per jaar kost. 7 stemmen zijn
voor het bestaande systeem van de vispas.
Het bestuur zal zorgvuldig afwegen en overleg plegen met de Sportvisserij Nederland inzake
het uittreden uit de bond en de eventuele consequenties die hieruit voortvloeien.
Onder de leden ontstaat verwarring inzake de regelgeving m.b.t. hoeveel hengels men mag
gebruiken tijdens het vissen, viswedstrijden e.d.
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Statuten
Het bestuur is bij de notaris geweest om de statuten aan te passen aan de huidige eisen van
deze moderne tijd. De statuten zijn in goede orde aangepast.
Kascontrole 2009 – 2010
De penningmeester vraagt aan de aanwezige leden wie de volgende kascontrole wil
uitvoeren.
Lid , Johnny Eikenboom, lid, Dolf Peters en lid Jan de Lahaye zullen de komende
kascontrole met zorg zorgvuldig uitvoeren.
Rondvraag
Opmerking Theo…Er zwerft veel afval, plastic en allerhande rommel langs de vijvers,
oevers. Zowel op de Roeivijvers en de Swienswei ziet het uit als een vuilnisbelt.
Theo geeft iedereen de opdracht zelf alle rommel, afval mee naar huis te nemen.
Opmerking Louis Florax
De gemeente Sittard heeft gezegd dat Landschap de Grave verantwoordelijk is voor het
opruimen van afval Uiteindelijk doet Landschap de Grave vrijwel niets. Ook zijn er laatst
zwervers gesignaleerd bij de Swienswei die de nodige rommel veroorzaken De gemeente
Sittard is inmiddels op hoogte gebracht van het feit.
Jan Ponsing zal actief de vuilnis opruimen en toezicht houden.
Ook zijn er veel takken en afgezaagd hout in de visvijver terug te vinden. Deze takken zullen
zo snel mogelijk verwijderd worden uit het viswater.
Opmerking André…
Vaak Kanoën leden van het CIOS door het paaigebied van de visvijver en de beek. Hierbij
worden veel planten vernield.
Kunnen jullie hier iets tegen doen?
Het bestuur pleegt regelmatig onderhoud met de directie van het CIOS. Ook met docenten
van het CIOS, die kennelijk niets weten van de onderlinge regeling met de directie. Goede
communicatie wil nog maar al te graag mislopen.
Bij klachten met kanoën vraagt het bestuur meteen te bellen en melding van het ongemak te
maken.
Opmerking Alex…
Fraude tijdens viswedstrijden. Leden van buitenaf? Die vissen met twee hengels i.p.v. een
hengel? (was nauwelijks te verstaan, omdat iedereen aan het praten was)
Opmerking John…
Oevers langs de Roeivijver zijn erg slecht en brokkelen af. Zo ontstaan gaten en
verzakkingen langs de oevers. Het bestuur zal effectieve maatregelen ondernemen om
verzakkingen e.d. tegen te gaan.
Ook rommel e.d. zwerfvuil, vuilniszakken zwerven langs de vijvers. Er zal toezicht gehouden
worden door een controleur van de Roeivijver.
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Opmerking ander lid…
Op de parkeerplaats van de Roeivijver staan ’s avonds tussen de 7 en 13 auto’s geparkeerd
die een hoop rommel achter laten op het terrein. De vissers krijgen de schuld en een slecht
imago toebedeeld van deze achtergelaten rommel. Kunnen jullie hier tegen optreden?
Het bestuur heeft regelmatig onderhoud met de gemeente Sittard over deze kwestie met de
hang-jeugd. Er zal een opklapbare paal met een slot aangebracht worden op deze lokatie.
Zo wordt het lastig om de auto’s te parkeren (’s avonds). En hopelijk ook beduidend minder
overlast van zwerfvuil e.d.
Opmerking ander lid…
Geeft het bestuur een pluim voor alle goede zaken die zij heeft gedaan voor het belang van
de Hengelsportvereniging de aanhawtesj. De positieve effecten voor al het geleverde werk
van iedereen.
Opmerking Johan
Johan is hoofdlid en zou het prettig vinden dat de leden tijdens de vergadering eens de
mond houden als iemand aan het woord is! Zodat het uiteindelijk mogelijk is het verhaal van
een lid duidelijk, verstaanbaar te horen. Geen overbodige luxe…
Opmerking ander lid…
Of er nieuwe karpers zijn uitgezet. Er zijn teveel karpers op de Roeivijver. Er moeten
minimaal 100 karpers uit de Roeivijver gehaald worden. Om een natuurlijk evenwicht te
behouden. Ook vraagt hij om meer respect voor de karpers m.b.t. voeren, het vangen en
drillen van de karper, o.a. met meer beleid en natuurlijke zorg voor de karpertjes.
Het bestuur deelt de bescheiden mening van een zorgvuldig evenwicht tussen wensen van
de leden en de uitvoerbaarheid hiervan. De ene groep Karpvissers op de Roeivijver en de
andere groep witvissers op de Swienswei anderszinds, waar ook de karpers in redelijke
(aangepaste) hoeveelheid aanwezig zijn.
Opmerking Wiliam
Nachtvissen is verboden, waarom? Dat heeft de gemeente Sittard bepaald. De
hengelsportvereniging heeft hierbij weinig in te brengen in deze besluitsvorm. Ook is het zo
dat de gemeente Sittard een manager heeft ingehuurd om de zaak grondig te onderzoeken.
Volgens de conclusie van de betreffende manager was de uitspraak eenduidig, geen
nachtvissen op beide visvijvers.
Kunnen jullie een handtekening actie opzetten om het nachtvissen weer in te voeren?
Het bestuur zal de situatie nader bestuderen wat de mogelijkheden zijn.
Opmerking Bert
Waarom groene paaltjes, bordjes met bepalingen, vermaningen e.d. rondom de visvijver?
Omdat de gemeente Sittard dat bepaalt. De hengelsportvereniging kan hierop nauwelijks
verandering inbrengen. Regels zijn regels om nageleefd te worden.
Wel of geen paling in bezit? Kan het niet verstaan!
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Opmerking Johnny
In Dieteren mogen bepaalde leden wel nachtvissen? Kunnen jullie dat hier in Sittard ook
regelen.
Nee, het bestuur kan dat niet. Het bestuur heeft herhaaldelijk en met klem aangedrongen bij
de gemeente Sittard om het nachtvissen te laten plaats vinden, en niet te verbieden!
Aangezien de beide visvijvers eigendom zijn van de gemeente Sittard, kan de gemeente
Sittard de spelregels bepalen.
Sinds Sjaak uit de werkploeg is vertrokken voelt Johnny zich de gedupeerde. Ook was er
inferieur materiaal om mee te werken, van slechte kwaliteit. Nu de werkploeg niet compleet
is (zonder Sjaak dus) zijn er opeens nieuwe machine’s gekocht, een grasmaaier oa? Enig
ongenoegen en onbegrip van zijn kant.
Er zijn ook geen foto’s gemaakt tijdens het uitzetten van de nieuwe vis? Waarom staan er
geen foto’s op de website?
De secretaris vertelde dat de leverancier van de vis op het laatste moment de vis is komen
bezorgen. Aangezien op de Swienswei een laag ijs lag, moest de complete actie razendsnel
gebeuren,een race tegen de klok. Hetgeen bijdroeg aan de vergetelheid om foto’s te maken.
Na het overlijden Hein Wehrens heeft het bestuur niets van zich laten horen? Waarom
hebben jullie geen bloemen gestuurd?
Het bestuur is eveneens aangeslagen door het overlijden van Hein Wehrens. Volgens Louis
Florax waren er verschillende tijden van de kerkdienst, crematie telefonisch doorgegeven.
Hetgeen de nodige verwarring veroorzaakte, en als gevolg hiervan geen vast tijdschema
van de crematie bekend was bij de bestuursleden.
Het bestuur had inmiddels een financiële bijdrage voor een bloemstuk geregeld onder de
bestuursleden en andere leden van de hengelsportvereniging.
Met de nodige welgemeende verontschuldigingen van de secretaris.
Opmerking John..
Storend dat niemand kan uitpraten op deze jaar vergadering. Jullie moeten luisteren als
iemand praat.
De penningmeester sluit de vergadering.
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