Jaarvergadering 2013 HSV De aanhawtesj Sittard
Datum :
Aanvang :

4 april 2013
20.00 uur in de sportkantine van VV Stadbroek aan de Jan Steenstraat te Sittard

Aanwezig :

Karel Verspaget, Louis Florax, Willie Zwakhalen,
Voorzitter Karel Verspaget, Penningmeester Louis Florax, Secretaris Willie
Zwakhalen, Bestuurslid Jan Riedel en John

Afwezig :

Louis Stitzinger.

Opening door Karel Verspaget
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering.
Maasplassen Sportvisserij Nederland
Prijsverhoging 1 euro méér betalen voor de Maasplassen. Een prijsverhoging door de Sportvisserij Nederland
ingevoerd. De komende drie jaar zal telkens 1 euro verhoogd worden. Na drie jaar gaat de verhoging niet meer
door.
Contributieverhoging?
Contributieverhoging van de HSV Aanhawtesj gaat niet door! De gemeente Sittard zal het snoeien en de
groenvoorziening voor eigen rekening nemen. Daardoor kan de Hengelsportvereniging geld besparen en hoeft er
geen prijsverhoging te plaatsvinden.
Medewerkers gemeente Sittard
Op 19 april komen een aantal medewerkers van de Gemeente Sittard naar het bestuur van de
Hengelsportvereniging om te praten over het te plannen onderhoud aan de Swienswei, de draad in het water
dient aangepast te worden cq. vernieuwd te worden. Een aantal zaken zal aandachtig besproken worden. Er zal
rondom de vijvers gelopen worden ter inspectie van belangrijke zaken i.v.m. onderhoudswerkzaamheden.
Nachtvissen
Er worden door de Sportvisserij Nederland drie nieuwe vergunningen uitgegeven. Goed om te weten is dat deze
vergunningen niet geldig zijn op de Swienswei en de Roeivijver!
Deze vergunningen zijn alleen geldig op de aangewezen wateren. Langs de waterkant wordt dit aangegeven
door twee nieuwe borden. Op een bord staat een nummer 3 en het ander bord een halve maan getekend. Voor
meer info raadpleeg de website van Sportvisserij Nederland.

Visvergunningen 2013
Gelieve voor 1 mei 2013 de visvergunningen bij Louis Florax ophalen. Na 1 mei worden de vergunnningen
teruggestuurd naar de bond. Als er dus na 1 mei een vergunning opnieuw besteld moet worden komen er extra
kosten bij. Dit heeft de Bond besloten en niet de hengelsportvereniging.
Fitland Swienswei
De hengelsportvereniging is momenteel in overleg met Fitland en de gemeente Sittard over het (oude) stuk
grasveld, langs de oude brug. Zodat er weer gevist kan worden langs de oever, het grasveldje zoals dat vroeger
het geval was. Ook zal er gekeken worden of het muurtje, de scheidingswand tussen de vijver, afgebroken kan
worden. We zullen nog even geduld moeten hebben, omdat alles nog momenteel in dialoog is met de twee
partijen. Zodra we meer weten zal er melding gemaakt worden op de website.
Stroom container Swienswei
Stroom in container is reeds aangelegd.
Jack Smeets, een lid van de vereniging zal zorgen dat de technische aanleg in goede banen zal worden geleid.
Kascontrolle Vereniging De Aanhawtesj
Er zal komen jaar 2014 een kascontrolle plaatsvinden door Karel Verspaget, André Bongaards en John. Dit zal
ergens plaatsvinden in de maand maart, 2014.
Financieel overzicht
Als leden inzage willen in de financiële zaken, bankrekeningoverzicht e.d. van de Hengelsportvereniging De
aanhawtesj, dienen ze contact op te nemen met Louis Florax. Daar krijgen ze alle informatie die ze graag willen
zien of controleren.
Het adres is : Barbarastraat 9 Munstergeleen 6151 CH Nederland, tel. 06-55735548
Onderhoud Roeivijver
Er zal door de gemeente Sittard onderhoud aan de weg van de Roeivijver uitgevoerd worden. O.a. de
riolering zal vervangen worden. Ook het schoeisel langs de waterkant zal vervangen worden. Er zal ook bekeken
worden of de Roeivijver uitgezogen zal worden. De gemeente is van plan om het eiland, midden in de Roeivijver
weer terug te plaatsen.
De aanwezige vis zal dan bekeken worden en in containers opgeslagen worden. De slechte vis zal dan vervangen
worden door nieuwe vis, indien nodig. Wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden is momenteel nog niet
duidelijk. Het kan zijn dat enkele karperwedstrijden verplaats zullen worden naar de Swienswei indien nodig. Als
we meer weten zal er tekst en uitleg komen op de website.
Mikron
Bonnen 1e karperwedstrijd zal worden uitbetaald, omdat er twee maal is ingebroken bij Mikron is deze bon niet
meer geldig. Het is nog onduidelijk of Mikron doorgaat met de zaak om de nieuwe locatie. Het plan van Mikron
is om terug te keren naar de oude locatie. Op dit moment van schrijven is het nog onduidelijk wanneer hij zal
verhuizen.
Rondvraag
Opmerking lid...
Graag een presentie lijst laten tekenen door de aanwezige leden. Volgens het Huishoudelijk regelement is de
vereniging dat verplicht aan de leden op de jaarvergadering. Ook komend jaar 2014 deze routine invoeren! Er
gaat meteen een lijst rond waar ieder aanwezig lid tekent.
Jack.
Groene woekerplanten. Is dit verdwenen op de Swienswei? Wille Zwakhalen : momenteel is het water in goede
staat en zijn de woekerplanten grotendeels verdwenen. Wij kunnen geen garantie bieden, d.w.z. dat de natuur
dit niet meer doet, herhaalt...
Johnny.
Is even de draad kwijt...Is zijn vraag aan het bestuur vergeten... Karel Verspaget vraagt hem om later, als hij de
vraag weer weet te reageren.

Huub
Ik ben iedere dag aan de Roeivijver en zie dat de aalscholver behoorlijk wat vis vreet uit onze vijver. Kunnen jullie
iets grotere vis van bijvoorbeeld 800 gram uitzetten? Bestuur : er zal beken worden na het leegpompen van de
Roeivijver, wat de visstand momenteel is. En indien nodig zal er nieuwe vis uitgezet worden.
Een ander lid.
Als de Roeivijver wordt uitgezogen, kan dan ook het het eerste stuk van de (recreatieplaats) dan worden
uitgezogen? Antw. : Op dit moment is de Vereniging nog in overleg met de gemeente en de uitvoering ervan.
Zodra we meer weten maken we het meteen kenbaar.
Een lid
Soms wordt er weinig tot niets gevangen op de Swienswei tijdens de viswedstrijden. Kan er dan ook op de kleine
vijver dan enkele wedstrijden gevist worden om de kans op visvangen te vergroten?
Bestuur : volgend jaar 2014 zal er door het bestuur bekeken worden wat mogelijk is!
Lid William
Er is afgelopen jaar weinig vis gevangen! Kunnen jullie dit jaar 2013 betere visvangst garanderen? En, moet er
meer vis uitgezet worden? Bestuur : op de Swienswei en Roeivijver is de visbalans in orde.
Natuurlijk kan geen enkele Hengelsportvereniging visvangst garanderen, niet op het kanaal, de Maas of elders in
het land.
Een lid.
Een lid is van mening dat de voorzitter maar één keer gezien is geworden aan de waterkant tijdens een
viswedstrijd. Hij is van mening dat de voorzitter méér dan één keer gezien moet worden aan de waterkant. Karel
Verspaget : de voorzitter mag zelf bepalen wanneer hij gaat vissen, hoe vaak enz. en hoeft er geen
verantwoording naar de Leden af te leggen. Dit staat ook niet in de regelgeving.
Regelement koppelwedstrijden
Koppelwedstrijden maximaal 1 meter uit-elkaar zitten tijden de wedstrijden!
Nieuw bestuurslid
Tevens wil dit lid bij het bestuur komen. Naam en adres worden bij Louis Florax opgenomen. Indien er leden zijn
die willen aantreden bij het bestuur zijn van harte welkom. Aanmelden bij Louis Florax.
Het een en ander zal dan besproken worden met de bestuursleden en t.z.t. op de leden vergadering/
jaarvergadering besproken worden.
Nachtvissen
Kan dit onderling geregeld worden met een appart pasje, vraagt een lid? Er volgt een discussie over en weer.
Dat de ene persoon wel mag avondvissen en de andere niet. Bij het nachtvissen (vroeger) werd er veel rommel
achtergelaten, wie is de zondebok? De hangjongeren of de nachtvisser?
Vissen met de regenworm
Vissen met de regenworm aan de haak is toegestaan op de Swienswei en de Roeivijver!
Zaterdag de viswedstrijden laten plaatsvinden, i.p.v. zondag
Er is vorig jaar gestemd om (enkele viswedstrijden) op de zaterdag te laten plaatsvinden. Waarom gebeurt dit
niet dit jaar vraagt een lid? Bestuur : Komend jaar 2014 zullen (enkele) wedstrijden op de zaterdag plaatsvinden.
Een ander lid
Op de Roeivijver wordt veel gevoerd door wandelaars. Van de week zag ik een bakker een doos met brood in de
vijver deponeren. Daardoor wordt er weinig vis gevangen door de wedstrijdvissers. Kunnen er geen bordje
geplaatst worden langs de vijver, met verboden te voeren erop! Het bestuur bekijkt wat mogelijk is.

Opmerking lid.
Gelieve in ere te herstellen, twee bestuursleden laten aftreden en twee nieuwe leden laten toetreden tot het
bestuur! Het bestuur moedigt personen aan om toe te treden tot het bestuur. Opgeven bij Louis Florax is
wenselijk en altijd bespreekbaar bij voldoende en serieuze belangstelling; geen enkel probleem!
Marijn.
Paaigebied onderkomen door de aanhouden winter en deels stuk gevroren. Doen jullie hier iets tegen?
Het bestuur bekijkt de mogelijkheden tezamen met de gemeente Sittard, die ook het eiland terug wil in het
midden van de Roeivijver.
Informatieverstrekking m.b.t. viswedstrijden
Tevens opmerking, aankondigingen m.b.t. avond karperwedstrijden, en de algemene wedstrijden vroegtijdig aan
te kondigen middels een info-bord langs de Roeivijver? Bestuur : dit is met regelmaat gedaan, maar is vaak in
brand gestoken of vernield. En het info-bord overleeft minimaal twee dagen. Dit is jammerlijk en de investering
niet waardig.
Johnny
Opmerking over het vooruit betalen van 10 euro bij een viswedstrijd.
Johnny stelt voor om ieder dagdeel twee rondes te maken rondom de Swienswei en toezicht te houden. Dit in
het kader om illegale praktijken, o.a. het huisvuil en zwerfvuil die wandelaars en vissers op plekken deponeren
tegen te gaan. Johnny wil graag een pasje van de Hengelsportvereniging zodat hij kan bewijzen dat hij in
opdracht van de Hengelsportvereniging handelt als toezichthouder. Louis Florax bekijkt de zaak met Johnny.
Lid. Leegpompen Roeivijver
Als de Roeivijver leeggepomt wordt, waar blijft dan de vis? De vis zal appart gezet worden en zieke vis zal
vervangen worden. Ook zal een analyse gemaakt worden van de visstand.
Deze zaak zal uitvoering met de gemeente behandelt worden zodra de datum, werkzaamheden e.d. duidelijk
zijn.
Lid. Lint spannen tijdens wedstrijden
Tijdens de wedstrijden op de Roeivijver en Swienswei lopen soms honden los van wandelaars. Deze honden dan
over de hengels en andere atributen. Is het mogelijk een lint te spannen?
Het bestuur : officieel is het verboden om een lint uit te zetten tijdens viswedstrijden! De politie kan ons zelfs
bekeuren! Om een lint te plaatsen is officiële toestemming van de gemeente noodzakkelijk! Wij doen het lint zo
nu en dan plaatsen om de nodige aandacht bij de wandelaars te vragen, dat ze voorzichtig moeten zijn om niet
op een hengel te trappen of op andere spullen van de vissers. Wij als Hengelsportvereniging kunnen de
wandelaars niet verbieden langs de oevers te wandelen tijdens de viswedstrijden.
Lid.
Betalingen viswedstrijden. Dolf, de controleur is vaak niet te zien. S' morgens aan de visvijver betalen (dus vóór
de viswedstrijd) is altijd mogelijk! Ook om de eerste twee viswedstrijden vooruit te betalen is altijd mogelijk.
Er zijn geen verdere vragen meer. De voorzitter sluit de vergadering.
Namens het bestuur, vriendelijke groet,
Voorzitter Karel Verspaget, mobiel 06 -22990162
Penningmeester Louis Florax, mobiel 06 –55735548
Secretaris Willie zwakhalen, mobiel 06 -51748650

www.aanhawtesj.nl

