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1.  Notulen Algemene ledenvergadering 2018 
 

 

O.H.V. DE SPORTVISSERS 1932 – 2017. 

 
Notulen ledenvergadering 08-03-2018 
 
Aanwezig: 23 leden inclusief bestuur 
 
De voorzitter Jos Schilders opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle leden van harte welkom. 
Secretaris Ad Raaijmakers afwezig wegens ziekte. 

 

1. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 
a) Ingekomen stukken 

b) Mededelingen 

1) Begin maart is er geconstateerd dat er vandalisme heeft plaatsgevonden aan de boten 

gelegen aan het Kolkven, hiervan is aangifte gedaan en er zal frequenter gecontroleerd 

gaan worden. 

2) Jeugdleden mogen met ingang van 2019 ook vissen aan het Eikenven, de vergunning zal 

hierop aangepast worden. 

3) Ben Joosen is dit jaar 12,5 jaar bestuurslid, hierop zal later dit jaar op gepaste wijze 

aandacht aan geschonken worden. 

4) Het Eikenven is inmiddels schoon gemaakt, over verdere activiteiten vanuit de gemeente 

over te nemen acties na het saneren van de vennen, zoals zandsuppletie en visplaatsen is 

nog niets bekend. 

5) Visuitzetting zal dit jaar medio maart plaatsvinden op het Klompven, Eikenven en Blekven. 

6) Op 23 februari heeft er een gesprek plaatsgevonden met Jos de Punder van camping de 

Reebok, om te brainstormen over de mogelijkheden voor het inrichten van 3 vijvers 

verdeeld over 2 ha. Project loopt al sinds 2010 en begint steeds concretere vormen aan te 

nemen. 

 

2. Vaststellen notulen 09-03-2017 

 
1) De van Tienhovenlaan is alleen toegankelijk voor vergunninghouders. 

2) Bejaardenconcours gaat dit jaar weer gestart worden echter zal het nu een 60+ concours 

gaan worden. Via social media worden de leden op de hoogte gehouden. 

3) De parkeerkaart voor de parkeerplaats bij de Venkraai is inmiddels in de vergunning 

aangehecht. 

4) Kapotte steiger Blekven vervangen door steiger nr.5. Dit overleggen met Peter Stadts. 

 

De notulen van de ledenvergadering worden zonder op -of aanmerkingen door de 
ledenvergadering vastgesteld. 
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3. Vaststelling contributie, inschrijfgeld en kosten weekkaarten 

 
Geen wijzigingen in contributie, inschrijfgeld of kosten weekkaart 

 
 

4. Financieel verslag en verslag kascontrolecommissie 

 
De financiële verslagen worden aan de ledenvergadering voorgelegd en daar waar nodig 
toegelicht. 
De kascontrole commissie, bestaande uit G.J. de Ruiter, en Jan van de Berk, heeft de 
boekhouding gecontroleerd en is tot de conclusie gekomen dat de boeken er keurig en verzorgd 
uit zagen. Zij stelt voor om de penningmeester volledig en zonder voorbehoud te dechargeren.  
De vergadering kan ermee instemmen. 

5. Verkiezing kascontrole commissie 

 
Gerrit-Jan de Ruiter, Nick Henskens en Jan van de Berk maken deel uit van de kascontrole 
commissie. 
Voorstel om Gerrit-Jan de Ruiter, Nick Henskens en Jan van de Berk weer te benoemen voor 
een jaar.  
De vergadering gaat hiermee akkoord.  

6. Begroting 2019 

 
De penningmeester legt de begroting van 2019 uit aan de leden, en wordt het begrotingstekort 
voor 2019 nader toegelicht op verzoek van Peter Hamers. 
 
De vergadering gaat hiermee akkoord. De begroting voor 2019 is goedgekeurd. 

7. Jaarverslag 2017 

 
Het jaarverslag is bij binnenkomst van de leden uitgereikt. De voorzitter gaat in op een aantal 
gebeurtenissen uit het jaar 2017. Het jaarverslag 2017 is vastgesteld. 

 

8. Verslag concourscommissie 2017 

 
Het verslag van de concourscommissie over 2017 wordt door de voorzitter doorgenomen.  
Er waren geen opmerkingen, dus is het verslag vastgesteld. 
Gerrit-Jan de Ruiter wordt bedankt voor zijn bijzonder mooie concoursverslag. 

9. Mededelingen concourscommissie 
De concourscommissie wil dit jaar medio mei 60+ concoursen gaan starten, om zo toch meer 
deelnemers aan de waterkant te krijgen. Het zal een competitie van 8 wedstrijden op de vrijdag 
ochtend gaan worden, waarvan de beste 6 wedstrijden tellen. Er zal gevist gaan worden op het 
Klompven of Eikenven. Verdere info zal volgen via social media. 

10. Bestuursverkiezing 
1) Aftredend en herkiesbaar: Ben Joosen, Bert Meurs. 

2) Aftredend: Ad Raaijmakers. 

 

Het bestuur draagt R. Mols voor als nieuwe secretaris. 
De vergadering stemt in met de verkiezing van de 3 leden voor een termijn van 3 jaar. 
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11. Rondvraag 

 
A. Kosters 
Vraag:  
Is het mogelijk om in plaats van maar 1 visser van het jaar prijs, hier een top 10 klassement van 
te maken met bijbehorende prijzen?      
Antwoord:  
Concourscommisie neemt dit in overweging.   Actie: concourscommissie 
 
B. Vervoort 
Vraag: 
Kan het Kolkven schoongemaakt worden, net zoals het Klompven en Eikenven? 
Antwoord: 
Er is al jaren sprake van dat het Kolkven wordt schoon gemaakt. De eerste plannen daartoe 
dateren van eind jaren tachtig van de vorige eeuw. Als dit al gaat gebeuren is het op initiatief van 
Natuurmonumenten en niet van de Sportvissers. 
  

 
De voorzitter sluit om 22:15 de vergadering en wenst iedereen een goed visjaar toe 
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2.  Toekomst 
 

Het Huidige ledenaantal op peildatum 01 januari is met een totaal van 611 leden weer een 

lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij de jeugdleden zien we een forse 

daling. Voor het jaar 2019 zal er dan ook een plan gemaakt moeten worden om de jeugd 

toch meer naar de waterkant te krijgen. Het seniorledenaantal is ook licht gedaald hiervan is 

gedeeltelijk de oorzaak te vinden in het feit dat onze vereniging steeds meer 65+ leden krijgt 

hierbij zien we dan ook een lichte stijging. 

 

 

3.  Bestuur 
 

 

In de bestuurssamenstelling is het afgelopen jaar helaas een verandering opgetreden door 

het stoppen van onze Secretaris Ad Raaijmakers om gezondheidsredenen. Echter is Ad niet al 

te lange tijd hierna overleden. Bij deze willen we Ad alsnog bedanken voor al deze jaren die 

hij zich heeft ingezet voor onze vereniging.  

Remco Mols is tijdens de algemene ledenvergadering gekozen als nieuwe secretaris en zal 

ook de social media voor zijn rekening nemen. 

 

Voorzitter:   Jos Schilders 

Penningmeester: Guus van den Dries 

Secretaris:   Remco Mols 

Bestuurslid:  Ben Joosen 

Bestuurslid:  Bert Meurs 

Bestuurslid:  Henk Henskens 
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4. Bestuur verslag 2018 
 

Algemeen 
 
2018 mag gekenmerkt worden als een zeer warm jaar wat gepaard ging met extreme 

droogte. Door deze droogte hebben we dan ook op onze vennen een extreme lage waterstand 

gekend in combinatie met blauwalg. Dit werd nauwlettend door onze waterbeheerders in de 

gaten gehouden. Gelukkig had deze lage waterstand nagenoeg geen effect op de vissen en 

werd er op de vennen nog volop vis gevangen. 

                                                                                   .  

 

Nadat in 2017 het Klompven en Eikenven volledig waren uitgebaggerd, zouden er in 2018 op 

beide vennen de nodige visplaatsen worden gerealiseerd. Dit is voor het Klompven geheel 

afgerond maar voor het Eikenven dienen er nog de nodige visplekken gemaakt te worden. 

 

 

Kolkven 
 
In februari kregen we de melding dat er vandalisme aan boten op Kolkven was gepleegd. Er 

was behoorlijk wat schade aangericht aan de boten en zijn er roeispanen en andere 

bezittingen vernield en op het ijs gegooid. De hierop volgende tijd zijn er dan ook de nodige 

controles uitgevoerd door vrijwilligers en politie.   

 

  

 

De visplaatsen hebben weer het nodige onderhoud gehad door het uitstrooien van nieuwe 

houtsnippers. Gezien de goede vangsten van voorgaand jaar is er besloten dat er geen vis 

uitgezet hoefde te worden.  

Door de extreme droogte heeft ook het Kolkven te kampen gehad met een lage waterstand en 

blauwalg. 
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Klompven 
 
In maart is er op het Klompven weer de nodige vis uitgezet. Deze keer is er niet alleen maar 

voorn uitgezet maar om een gevarieerder visbestand te krijgen is ervoor gekozen om ook 

brasem en karpers uit te zetten. Doordat de voorn nagenoeg niet te leveren was hebben we 

dan ook maar de helft van de hoeveelheid voorn uit kunnen zetten. Ondanks deze 

uitzettingen waren het gehele jaar de vangsten niet bijzonder. 

 

 

 

Begin juni is de firma van de Zanden uit Moergestel gestart met het aanleggen van de 

visplaatsen en heeft er ook zandsuppletie plaatsgevonden. Zo hebben de visplekken een mooi 

afgewerkte kant voorzien van palen met planken. Voor de mannen was het nu ook wat 

makkelijker werken aangezien de waterstand hier ook uitzonderlijk laag was. 

 

     

        

Eikenven 
 
In maart is er ook het Eikenven de nodige vis uitgezet. Deze keer is er ook hier niet alleen 

maar voorn uitgezet maar ook brasem en karpers. Doordat de voorn nagenoeg niet te 

leveren was hebben we dan ook maar de helft van de hoeveelheid voorn uit kunnen zetten. 

Ondanks deze uitzettingen zijn er maar weinig uitgezette vissen terug gevangen. Wel werd 

er opvallend veel rietvoorn en kleine zeeltjes gevangen welke niet uitgezet waren. Dit 

betekent toch maar weer dat het ven zichzelf goed in stand weet te houden. 
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Half juni was ook het Eikenven aan de beurt om hier door de firma van de Zanden de 27 

geplande visplaatsen aan te laten leggen en heeft er ook zandsuppletie plaatsgevonden. 

Echter zijn er tot op heden pas een aantal visplaatsen gerealiseerd. Hopelijk worden deze 

werkzaamheden eerste kwartaal 2019 afgerond. 

.     

 

Blekven 
 
Door de goede onderlinge samenwerking met HSV de Rietvoorn uit moergestel hebben we 

ook dit jaar weer kunnen genieten van het mooie Blekven. De visvangsten waren er 

behoorlijk wisselend te noemen, dit ondanks de visuitzettingen die hebben plaatsgevonden. 

 
 

Retentievijvers 
 
Deze vijvers blijven populair, met name de vijver bij Muller-Jabusch. Gedurende de zomer is deze 
vijver dagelijks bezocht, soms door hengelsport liefhebbers. De ondiepe vijver blijkt nog steeds een 
goede visstand te hebben. Ondanks de extreme droogte zijn deze vijvers gelukkig niet droog komen te 
staan.  
 
 
 



10 

 

 

 

Rabobank Clubkas Campagne 
 
Dit jaar heeft de Rabobank voor een wat persoonlijkere aanpak gekozen met de Rabobank 

Clubkas Campagne. 

Vandaar dat er door twee medewerkers van de Rabobank een cheque van €168,30 

persoonlijk uitgereikt werd aan bestuurslid Ben Joosen. 

We willen dan ook degenen die op onze vereniging gestemd hebben hiervoor nogmaals 

hartelijk bedanken 

.          

Social Media 
 
Sinds een aantal jaren beschikt onze vereniging over een eigen facebookpagina. Op deze 

pagina zijn afgelopen jaar 32 berichten geplaatst en heeft inmiddels 148 volgers. Het aantal 

volgers behoorlijk stabiel gebleven.  Ondanks dat facebook populair is onder de jeugd, laten 

de statistieken van afgelopen jaar anders zien. Hierin zien we dat de jeugd nauwelijks de 

pagina bezoekt en de categorie 55-64 jaar juist het meest. Hier ligt voor ons nog wel het 

nodige werk om het bereik te vergroten. 

 

In Memoriam 
 
Helaas hebben we afgelopen jaar van een aantal van onze trouwe verenigingsleden afscheid 

moeten nemen.  

Ad Raaijmakers onze secretaris die de afgelopen 6 jaar zijn ziel en zaligheid in de vereniging 

heeft gelegd.  

Frans Kosters, Frans was niet zomaar een lid. Frans was een van de bekendste leden binnen 

onze vereniging. Zijn bijnaam was niet voor niets " Mister Eikenven " 

Ad v.d. Hoek die ondanks zijn ziekte tot bijna de laatste dag aan het water met ons heeft 

doorgebracht. Vissen was zijn grootste passie. 

 

 


