Jaarvergadering H.S.V. De Aanhawtesj Sittard
Sittard 24 maart 2011

Aanwezig : Penningmeester Louis Florax, Secretaris Willie
Zwakhalen, Bestuurslid Louis Stitzinger, en John
Afwezig : voorzitter Karel Verspaget
Overzicht van de agendapunten
1. opening jaarvergadering
2. kascontrole 2011
3. herkiesbaar stellen bestuursleden
4. financieel plaatje
5. tijdens wedstrijden niet vrij vissen
6. vragenronde
7. pauze
8. beantwoording vragenronde (die vragen waarover het bestuur zich moet beraden)
9. sluiting vergadering
1. De penningmeester heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering.
2. De kascontrolle door Dolf Peters en Johnny Eikenboom is goed bevonden. De kasboeken zijn
keurig in orde. Geen onduidelijkheden gevonden.
3. Nieuwe leden worden gevraagd voor de kascontrolle komend jaar. Matje van de Ven, Peter
Hendrix en Jan de Layhaye zullen de kascontrolle komend jaar uitvoeren.
4. Tijdens de laatste wedstrijden op de Roeivijver is het niet de bedoeling dat er vrij gevist gaat
worden. Dit om de wedstrijd niet te verstoren tussen witvissers en karpvissers. Karpvissers
niet tussen witvissers en witvissers niet tussen karpvissers.
5. Werkgroep groenvoorziening. De werkgroep groenvoorziening heeft takken, boomstammen
die het vrij vissen verstoren uit de vijver verwijderd, eveneens de groene alg-wier opgeruimd
en verwijderd. Werkzaamheden worden voortgezet.
6. Vraag. Waarom worden de leden niet gebeld, cq. op de hoogte gesteld als er nieuwe vis wordt
uitgezet op de Swienswei, Roeivijver?
7. Nieuwe vis uitgezet. Er is 200 kg brasem, 200 kg graskarp en 200 kg kroeskarp uitgezet op de
visvijver.

8. Antw. Omdat de leverancier vaak op het allerlaatste moment de bestuursleden belt. Dit
gebeurt vaak de avond van te voren. Hierdoor is het lastig om eenduidig een tijdstip aan te
geven wanneer de vis geleverd wordt. Het bestuur zal in de toekomst rekening houden met de
wens van de leden en tijdig (indien mogelijk) zullen een aantal leden geïnformeerd worden
inzake het tijdstip.
9. Vraag. Waarom zijn een aantal witviswedstrijden niet meer op zaterdag mogelijk?
Antw. Het bestuur zal komend jaar een aantal witviswedstrijden op zaterdag inplannen.
10. Vraag. De feederwedstrijd op de Maas, waarom kunnen deze niet plaatsvinden?
Antw. Karel Verspaget en Dieter Hendrix hebben geen gepaste datum kunnen plannen voor
komend jaar.

11. Vraag. Nachtvissen, kan dat opnieuw ingevoerd worden? Zowel op de Roeivijver en
Swienswei?
Antw. Helaas, door overlast van drank, blikjes bier, afval en allerhande rommel heeft de
gemeente Sittard deze verordening besloten. Het bestuur van de hengelsportvereniging kan
hierin geen uitzondering maken.
12. Vraag. Een nieuw aantal visplaatsen creëren op de hoek van de schaapwei te Swienswei, is
dit mogelijk?
Antw. Een aantal plaatsen worden momenteel op orde gebracht met grind, kiezels en met
houten palen; zodanig dat er ruim voldoende visplaatsen ontstaan.
13. Vraag. Vorig jaar is besproken om de muur weg te halen en het grasvlak terug te krijgen op de
Swienswei.
Antw. Het bestuur is inmiddels in overleg met de gemeente en de eigenaar van het perceel.
Zodra er nieuws is zal dat meteen duidelijk gemaakt worden.
14. Vraag. Paaiplaats Roeivijver, het bordje met de tekst; het spannen van een draad rondom de
paaiplaats e.d., kan dat alles op orde gebracht worden?
Antw. De draad rondom de paaiplaats en paal met tekst zal op orde gebracht worden.
15. Vraag. Het riet van de Roeivijver kan dat vaker gesnoeid worden?
Antw. Van de gemeente Sittard mag het riet één keer per jaar gesnoeid worden, i.v.m.
paddentrek.
16. Vraag. Dit is toch een ledenvergadering (rumoerig geschreeuw). Er wordt te weinig naar de
leden geluisterd is de mening van een lid?
17. Vraag. Onduidelijk inzake de prijs van de vergunning na 1 mei 2011. Deze vergunning wordt
na 1 mei 6 euro duurder door administratiekosten.
Antw. Dit betekent dat na de datum van 1 mei 6 euro administratiekosten worden berekend.
Na 1 mei worden alle vergunning die niet vóór die datum zijn afgehaald retour gestuurd naar
de bond. Dat betekent dat als een lid na 1 mei de vergunning willen afhalen, deze opnieuw
verstuurd moet worden; met als gevolg 6 euro administratiekosten.
18. Vraag. Kan de ledenvergadering in het begin van januari gepland worden?
Antw. Dit is vrijwel onmogelijk omdat allerhande zaken na 1 januari worden besproken met de
gemeente, de visbond e.d. afgehandeld worden. Deze gegevens die hieruit voortvloeien zijn
pas na 1 januari beschikbaar voor een bestuursvergadering.
19. Vraag. Kan de gemeente de vuilnis vaker komen ophalen? Eigen vuiliszakken regelen e.d.
Antw. De gemeente regelt een keer per week de vuilnis op de Swienswei. Jan Ponsing zorgt
voor een gedeelte voor het opruimen van de vuilnis. Helaas, door de invloed van hangjeugd is
er een toename van rommel in en rondom de houten zitbanken.
20. Vraag. Is het mogelijk om eens rustig iemand te laten uitpraten? Het is erg rumoerig op de
vergadering en bijna onmogelijk om iemand te verstaan.
Antw. Het bestuur verzoekt iedereen tot stilte en luisteren als er iemand aan het woord is.
Vergadering wordt gesloten.

