Jaarvergadering 2014 HSV De aanhawtesj Sittard
Datum :
Aanvang :

8 april 2014
20.00 uur in de buurthuis de Oase, Bachstraat 51, 6137 RX Sittard

Aanwezig :

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

Afwezig :

Louis Stitzinger.

Agendapunten
*Vissterfte 2013
*Nieuw huurcontract Gemeente Sittard getekend
*Swienswei, groenvoorziening, onderhoud eiland en andere werkzaamheden
*Roeivijver leegpompen
*Rondvraag

Opening door Karel Verspaget
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering.
Vissterfte 2013 Roeivijver.
Pijnlijk jaar was de vissterfte voor iedere hengelsporter! Kortom, een diep triest gebeuren.
Door onderzoek is gebleken dat er forse algengroei heeft plaatsgevonden en mede hierdoor
zuurstofgebrek is ontstaan; aldus onderzoek van Waterschap Limburg, brandweer en
gemeente Sittard.
Volgens een lid Pierre stond de waterpomp niet aan. Pierre heeft 14 dagen van te voren dit
gemeld aan het bestuur dat de pomp niet aan stond.
Volgens een ander lid was er méér dan 1800 kilo dode vis volgens zijn mening.

Een ander lid wijst erop dat deze toestanden (vissterfte 2013) behoorlijk triest is. Hoe zit het
met de pompen van de brandweer? Kan bij extreem weer de brandweer de pompen
inschakelen?
Volgens Karel Verspaget is de vis gewogen en officieel kwam het aantal op 1800 kg dode vis.
De gemeente Sittard heeft, mede door dit incident, naar een ander systeem aan het zoeken
m.b.t. algengroei, zuurstofgebrek in Roeivijver. En hoe dit op te lossen in de toekomst.
Volgens Willie Zwakhalen was de Roeivijver qua hoeveelheid vis gewoon overbevolkt.
Omwonende van de Roeivijver klagen over de pomp die aanstaat in de avonduren! Vandaar
dat de gemeente een besluit heeft genomen de pompen in de avonduren uit te zetten.
Nieuw huurcontract Swienswei
Het bestuur heeft een nieuw aangepast huurcontract getekend met de gemeente Sittard.
Indien er inhoudelijke vragen zijn over dit contract, kan men contact op nemen met Louis
Florax.
Vissen aan de graskant van de Swienswei is nog niet mogelijk. Eerst worden de aanwezige flat
afgebroken en dan kan er worden gekeken welke mogelijkheden er zijn om eventueel weer
aan de waterkant te vissen.
Parkeerplaats en slagboom
Opmerking leden : parkeerplaats/slagboom is niet toegankelijk voor publiek! Door het storten
van vuil heeft de gemeente de parkeerruimte afgesloten.
Het onderhoud van de parkeerplaats is nu voor rekening van de Hengelsportvereniging.
Wat kunnen we hieraan doen?
Ralph wil over de sleutel van de slagboom beschikken. Hij wil dan op gezette tijden de
slagboom sluiten en openen.
Voorstel is om 07.00 uur de slagboom te openen en om 21.00 uur te sluiten.
Jan Riedel maakt de poort open om 07.00 uur! Om 21.00 uur sluit Ralph de poort. Louis
vraagt nog voor reserve sleutel! Er komt ook een bordje met openingstijden enz…
Onderhoud Swienswei
De onderhoudsdienst van de gemeente is nog bezig met snoeiwerkzaamheden e.d. De
gemeente zal niet voor de 15 april klaar zijn.
De vereniging wil graag dat Swienswei klaar is op 27 april 2014 kortom, voor de Open
Individueel wedstrijd.
Vrijwilligers gezocht voor onderhoud, snoeiwerkzaamheden e.d
De
club
kan
altijd
vrijwilligers
gebruiken
die
zich
bezighouden
met
groenvoorziening/onderhoud e.d. Mensen die zich geroepen voelen kunnen zich melden bij
Louis Florax, 06 - 06-55735548. Dit wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld!
Vraag van een lid, boa-controleurs, hoe zit het daarmee? Hoe wordt er gecontrolleerd op de
vijver? Er wordt regelmatig controlle uitgevoerd door een betaalde, ingehuurde kracht van de
gemeente.

Karel Verspaget over de financien van de Hengelsportvereniging inzake Mikron.
De hengelsportvereniging heeft het vertrouwen in Mikron opgezegd. Er staat een
openstaande schuld van €10.000 euro bij Mikron die teruggevorderd moet worden. Inmiddels
is er een advocaat ingeschakeld om openstaande schuld terug te vorderen. Mikron is
inmiddels uitgeschreven bij de kamer van koophandel. Voorlopig worden de vergunningen bij
Louis Florax verkocht en niet bij Mikron.
Overzicht van de Financiën Hengelsportclub de Aanhawtesj Sittard
Een Lid wil graag op de volgende jaarvergadering 2015 een overzicht op A4 met alle
inkomsten en uitgaven inzien van de Hengelsportvereniging. Op de volgende jaarvergadering
2015 zal er een copie klaar liggen ter inzage, met de inkomsten en uitgaven van de
Hengelsportvereniging!
Kascontrolle
De kascontrolle wordt uitgevoerd door Jan Lehaye en Dolf Peters. De kascontrole zal ergens in
de maand maart 2015 worden uitgevoerd.
Opmerking van Louis Florax
Ralph Geraeds is toegetreden tot het bestuur van de Hengelsportvereniging de aanhawtesj
Sittard.
Eendenpoel Roeivijver gaat verdwijnen
Opmerking van een Lid. De eendenpoel gaat verdwijnen aan de Roeivijver. Er zitten nog 50
karpers in de vijver. De vraag is : wat wordt ermee gedaan? De karpers en overige vissen (uit
de eendenpoel) worden terug gezet in de Roeivijver!
Leegpompen Roeivijver
Wanneer zal dit plaatsvinden? Is er een datum bekend bij de gemeente? Louis vraagt
binnenkort een gesprek aan met de wethouder Els Meuwissen inzake leegpompen Roeivijver.
Tot op heden is er geen datum bekend.
Een lid vraagt. Moet er vis uitgezet worden? Het bestuur zal géén vis uitzetten op de
Roeivijver, omdat het bestuur niet weet wanneer de gemeente de vijver leegpompt. Hierdoor
zullen vele vis sterven en is de investering voor niets geweest. Zodra er iets bekend is van het
leegpompen van de Roeivijver zal dat op de website komen te staan.

Rondvraag
Johnny wil graag controleur worden op de Swienswei. Het bestuur heeft hier geen moeite
mee. Johnny wil ook graag een T-shirt met controleur erop, zodat iedereen kan zien dat hij
controleur is van de Swienswei…
Een lid Huub vraagt voor een openbare toilet op de Roeivijver. In het zwembad schijnt een
toilet te zijn. Er is een sleutel nodig om gebruik te maken van dit toilet. Het is in het verleden
aangekaart bij de gemeente, maar deze plaatst geen toiletten. Louis Florax gaat het alsnog
aankaarten bij de gemeente!
Karel Verspaget sluit de vergadering en wenst iedereen een warm hart toe.

Namens het bestuur, vriendelijke groet,
*Mochten er nog vragen zijn m.b.t. de jaarvergadering neem dan contact op met een van de
onderstaande personen.
Voorzitter Karel Verspaget, mobiel 06 -22990162
Penningmeester Louis Florax, mobiel 06 –55735548
Secretaris Willie zwakhalen, mobiel 06 -51748650

www.aanhawtesj.nl

