JAARVERGADERING 2012 H.S.V. De
Aanhawtesj Sittard

Sittard 5 april 2012
Aanwezig : Voorzitter Karel Verspaget, Penningmeester Louis Florax, Secretaris Willie
Zwakhalen, Bestuurslid Louis Stitzinger, Bestuurslid Jan Riedel en John
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering. Helaas zijn er weinig leden gekomen
naar de jaarvergadering.

De container op de Swienswei zal 50 meter verplaatst worden van de huidige plaats. De container wordt
gebruikt voor technische opslag en een wc voor gehandicapten.
Het Swienswei-perceel valt wederom weer onder de Gemeente Sittard. Vroeger was dat Fitland. Het
bestuur is in onderhandeling over het grasveldje op het CIOS terrein, zodat er op deze plek weer gevist kan
worden.
Er worden geen wedstrijden gehouden op deze plek; dat is geen haalbare kaart. Alleen toegankelijk voor
recreatieve vissers. Louis Florax is nog in onderhandeling met de gemeente Sittard over de toewijzing.
Zodra we meer weten krijgen de leden bericht.
Het groengewas (woekerplanten) in het water op de Swienswei is uitvoerig besproken met het
gemeentebestuur. De gemeente bekijkt de situatie van ernst. Of er 30 centimeter wel/niet uitgediept moet
worden is nog een onderzoeksvraag. Zodra we meer weten horen jullie hiervan.
Roeivijver
Stadspark, tuinen, paadjes e.d. worden grondig door de gemeente opgeknapt. Drugsoverlast,
drankoverlast zal grondig worden aangepakt. Er was sprake van roeiboten terug op de vijver; het
hengelsportbestuur wist dit meteen uit de hoofden van de gemeente te praten!
Gaten op de paadjes, parkeerplaats zal met stol worden gedicht.
Groei rietoverlast Roeivijver
Het bestuur is nog in overleg met de gemeente Sittard.
Prullenbakken Roeivijver op tijd leegmaken
Is een taak van de gemeente Sittard. Kan het bestuur geen invloed op uitoefenen.
Opmerking lid
Subsidie aanvragen voor de hengelsportvereniging De Aanhawtesj Sittard, is dat mogelijk?
Helaas niet, omdat de hengelsportvereniging niet onder het kopje Sportvereniging valt, maar eerder onder
een recreatieve vereniging valt kan er geen subsidie aangevraagd worden.
Opmerking lid
Hoeveel leden telt de vereniging? Ongeveer 350 leden, waarvan 60 jeugdleden.

Opmerking lid
De hengelsportvereniging Maurits in Geleen heeft 8 bolders erbij gekregen van de gemeente Sittard. Hoe
is dit mogelijk? Via subsidie?
Willie Zwakhalen gaat uitzoeken hoe dit mogelijk is.
Opmerking lid
Kunnen er WC, s geplaatst worden op de Roeivijver?
Er zijn momenteel wc,s aanwezig in het park langs de witte muur van het oude zwembad. Er zijn ook
toiletten aanwezig in het clubhuis van de bejaarden aan de achterkant van de eendenvijver en tussen de
school Leyenbroek.
Opmerking lid
Kan er een slagboom geplaatst worden bij de oprit/ parkeerplaats om overlast te beperken?
Het verzoek heeft de gemeente Sittard afgewezen, om de eenvoudige reden dat de paal en al vernield zal
worden.
Opmerking lid
Negatieve mentaliteit tussen karpvissers en witvissers. Gekibbel en grieven onderling tussen oudere en
jongere vissers. Volgens de karpvissers hebben de witvissers méer voordelen t.o.v. de karpvissers?
Helaas zijn er geen karpvissers aanwezig op de jaarvergadering om de problematieken inzichtelijk te
maken. Het bestuur nodigt iedere karpvisser van de vereniging uit om in discussie te gaan over de grieven.
Is er iets te melden neem dan contact op met de voorzitter of andere bestuursleden!
Opmerking lid
Er zit teveel vis in de Roeivijver. Bonnen van de wedstrijden worden bij Mikron ingeleverd. Kan dat ook bij
John Backers in Hoensbroek? Het bestuur heeft gekozen voor Mikron om practische redenen.
Opmerking lid
Er worden karpers gevangen en meegenomen naar huis, heeft iemand van horen zeggen.
Als iemand dit ziet kan er meteen melding gemaakt worden bij een van de bestuursleden! Er zal dan
onmiddellijk actie ondernomen worden.
Opmerking lid
Hoe lang mag de vaste hengel zijn op viswedstrijden?
De vaste hengel mag 10 meter lang zijn. De lijn maximaal 5 meter. In totaal is dan de lengte 15 meter.
Opmerking lid
Er wordt veel witbrood in de Roeivijver gegooid. O.a. door automobilisten, omwonenden.
Kan hier iets aan gedaan worden?
Louis zal dit bespreken met de gemeente om eventueel een bordje te plaatsen geplaatst met : verboden
vissen te voeren!
Er zijn geen verdere vragen en de vergadering wordt afgesloten. Zijn er vragen in de toekomst? Neem dan
gerust contact op met een van de bestuursleden.
Namens het bestuur, vriendelijke groet
Voorzitter Karel Verspaget, mobiel 06 - 22990162
Penningmeester Louis Florax, mobiel 06 – 55735548
Secretaris Willie zwakhalen, mobiel 06 - 51748650

web : www.aanhawtesj.nl

