
 

Algemene ledenvergadering 
 10 september 2020/ 19.30 UUR / ‘t Vrijthof Oirschot 

Aanwezige 
Bestuur. 

Overige leden: 9 personen.  

Afmeldingen doorgegeven: 4 personen. 

Agendapunten 

Opening 

De voorzitter heet iedereen bijzonder en hartelijk welkom op deze algemene 

ledenvergadering.  

Eerst een moment van stilte voor alle naasten, geliefde, vrienden die overleden zijn.  

Vervolg opening.  

Een bijzonder jaar met in maart en april de uitbraak van Corona. Dit heeft voor ons een 

bijzonder periode gebracht. De algemene ledenvergadering is daardoor ook doorgezet naar 

september. Ook de wedstrijdkalender heeft door Corona zijn aanpassingen gehad. Gelukkig 

konden we na een periode van niets mogen weer een paar wedstrijden oppakken met de 

daarbij behorende extra maatregelen. Het was een jaar van keuzes maken, niet altijd zonder 

slag of stoot, maar wel in overleg. Daarbij was het niet altijd makkelijk om de goede keuzes 

te maken ivm de snel veranderende maatregelen vanuit de overheid.  

  

Ingekomen stukken.  

Per post is binnengekomen; Jaarverslag van Sportvisserij Nederland van 2019 ligt ter inzage. 

We hebben 3 mails ontvangen met bespreekpunten voor in de vergadering.  

- Vraag of het wellicht mogelijk is om twee keer per jaar een algemene 

ledenvergadering te houden.  Reactie hierop; 3 jaar geleden is besloten om dit 1 keer 

per jaar te doen ivm geringe opkomst van leden. We houden voorlopig 1 keer per 

jaar aan.  

- De vraag om de invalide stijger/ visplaats op D’n Overloop te verplaatsen naar een 

stek voor de poort, omdat de poort en bijbehorend doorgang hekje een hinder zijn 



 

voor mensen die gebruik maken van de mindervalide plek. Dit punt is twee keer als 

verzoek binnengekomen. Met daarbij de aanvulling dat het ook prettig zou zijn 

daarbij een parkeerplek te reserveren/ realiseren voor minder valide in de buurt van 

deze nieuwe mindervalide stek. Reactie hierop; dit is een terechte opmerking en 

verbeterpunt. We gaan dit zeker aanpakken om te verbeteren. Stek nr 8 is hier 

misschien geschikt voor. 

- De vraag is om een verbod in te stellen op een gevlochten lijn (inclusief onderlijn) en 

verplichting tot weerhaakloos vissen op D’n Overloop. Dit natuurlijk ter bescherming 

van de vis. Dit zou dan ook in de vergunningen vermeld moeten worden en bij 

controle gehandhaafd moeten worden. Reactie hierop; Hierop wordt verdeeld 

gereageerd door aanwezige. Er zijn verschillende meningen en argumenten 

benoemd. Opkomende vraag is; hoe realiseer je een goede handhaving? Dit is wel 

een besluit dat in het nadeel kan zijn van de roofvissers. Wel blijft het goed om 

iedereen erop te attenderen en om kritisch te blijven kijken naar het nemen van 

maatregelen om zo beschadiging van de vis te beperken. Hierover wordt door het 

bestuur nog een besluit genomen en aan de hand daarvan de nodige aanpassingen 

gemaakt in reglementen.  

- Verzoek voor uitzet van Karper/Zeelt op D’n Overloop. Verzoek voor jonge aanwas 

van 1 á  2 kilo Karpers ivm terugloop, zojuist benoemde beschadiging van de vis. 

Reactie hierop; komt terug bij het agendapunt waterkwaliteitsonderzoek.  

- Verzoek van jaarlijkse visuitzet op ‘T Lisje van Brasem en Kruiskarper van minimaal 

750 kilo per jaar. Vraag om geen Voorn uit te zetten, omdat deze voor ¾ wordt 

weggevangen door Aalscholvers. Reactie hierop; Toevoeging vanuit aanwezige is om 

de visuitzet in maart te doen zodat de Aalscholver al minder kans krijgt. Ook voor ‘T 

Lisje is de vraag om een niet al te kleine vissen uit te zetten. Verder komt dit punt 

terug bij het agendapunt waterkwaliteitsonderzoek.  

 

Aan de hand van de ingekomen stukken komen nog een aantal bespreekpunten ter tafel.  

- Het controleren blijkt niet altijd vlot te verlopen. Het is beter om met twee personen 

te controleren. Het handhaven wordt niet door iedereen als voldoende beschouwd. 

We willen wel benadrukken dat de veiligheid van de handhaver ten alle tijden voorop 

staat. Politie of BOA komt regelmatig controleren. Echter kan deze niet altijd komen 

op momenten dat er iets aan de hand is aan de vijver, dat is lastig/frustrerend. Er 

wordt ook aangegeven dat er wedstrijden worden gehouden aan de vijver die niet 

bekend zijn bij de vereniging.  Reactie hierop; als je dit ziet of opmerkt, graag een 

melding doen bij het bestuur.  Er wordt door aanwezige aangegeven dat de 

problemen met vissers komt omdat we in de landelijke lijst staan en aangesloten zijn 

bij Sportvisserij Zuid West Nederland. Reactie hierop; Veiligheid en handhaving 

blijven lastig als mensen zich bewust niet aan regels houden. Dit kunnen eigen leden 

of algemene vissers zijn. Vanuit het bestuur zijn we niet van mening dat overlast 



 

direct veroorzaakt wordt door externe vissers en dat het merendeel van alle vissers 

in Nederland nette mensen zijn die zich netjes aan de regels houden. Lid zijn van de 

landelijke Sportvisserij heeft ook meerdere voordelen voor de vereniging. Denk aan 

voorbeelden als de ledenadministratie, subsidie, ondersteuning bij evt. problemen en 

cursus aanbod. Zo komt ook de vraag wat het zal betekenen voor de contributie van 

de Oirschotse leden als we uit de landelijke organisatie stappen? Reactie hierop; 

deze zal dan ook fors omhoog gaan. 

 

Terugblik seizoen 2019 en eerste helft van 2020.  

We hebben gemerkt dat in de Corona periode en de intelligente lockdown het vissen voor 

veel mensen een uitlaatklep is geweest. Waarbij men op individueel niveau toch even de 

ontspanning en de buitenlucht kon opzoeken. Dit heeft gezorgd voor een lekkere drukte aan 

de vijver. Het bestuur is zich heel bewust geweest van verantwoordelijke keuzes die gemaakt 

moesten worden voor onze vereniging. Aan de hand van de steeds veranderende 

ontwikkelingen rondom Corona is het nodige besproken, gediscussieerd, meningen gedeeld 

en soms met terughoudendheid gereageerd. Uiteindelijke hebben we een manier gevonden 

waarnaar gehandeld is, naar ons idee met alle mogelijkheden binnen de maatregelen en 

verantwoordelijkheid die we hebben als bestuur voor alle leden van onze vereniging.  

De wedstrijden van de vereniging verlopen goed. Ook die hebben even stilgelegen, maar zijn 

nu weer opgepakt. We hopen dat de nieuwe ontwikkelingen rondom Corona er niet voor 

gaan zorgen dat we weer alles stil moeten leggen. Bij aanvang van de wedstrijddag blijven 

we er tegen aan lopen dat mensen zitten te vissen terwijl de vijver gesloten is. Reactie 

hierop; een verbeterpunt kan zijn; de bordjes bij het fietsenrek verplaatsen, zodat ze beter 

zichtbaar zijn. Als er nu een auto voorstaat is dit bord niet goed zichtbaar. Eén toegang moet 

geblokkeerd worden, omdat dit geen officieel toegangspad is, staan hier ook geen borden 

bij. Deze blokkade kan al met een paar bomen/ takken gerealiseerd worden. 

Vraag vanuit aanwezige om bij de wedstrijdkalender op de website de geannuleerde 

wedstrijden eruit te halen zodat deze overzichtelijker wordt. Reactie hierop; wordt geregeld.  

  

Stand van zaken kwaliteit viswater 

Vorige algemene ledenvergadering is benoemd dat er veel vissterfte heeft plaatsgevonden in 

de maanden voor daarvoor. Dit was voor een deel te verklaren door mindere kwaliteit van 

de visuitzet. Daarbij is ook de vraag gekomen of de waterkwaliteit wel voldoende is. We 

deden al snel testen uitvoeren, maar aanvullend is er nu ook een tweetal keren een 

wateronderzoek gedaan door een laboratorium. Waarbij op basis van de resultaten van de 

metingen ook een adviesrapport gemaakt is. Deze is terug te vinden op de website. Korte 

samenvatting is vandaag besproken. Aandachtspunt is het vermesting proces dat nu in het 



 

water gesignaleerd wordt. Dit kan oa veroorzaakt worden door droogte, afbraak organisch 

materiaal, veel visvoer gebruik en grote vispopulatie. Advies is om te kijken of we invloed 

kunnen uitoefenen op de oorzaken en om te zorgen voor voldoende verversing van het 

water. Ook wordt geadviseerd om dit onderzoek nog een keer te herhalen om zo de 

kwaliteit te monitoren.  

Er is een brandweeroefening op de vijver geweest. Ten eerste om de samenwerking tussen 

de brandweer en de visvereniging positief te stimuleren zodat we in geval van nood evt 

gebruik kunnen maken van elkaars diensten. Reactie hierop; vanuit de aanwezige wordt er 

wel gewezen op het omhoogkomen van rotzooi vanuit de bodem. Dit is, in de dagen erna, 

niet prettig geweest voor vissers. Het verversen van het water heeft meer positief effect, dus 

dat blijven we voorlopig doen, hopende dat dit mogelijk blijft bij warm weer en 

waterbesparende maatregelen genomen worden door gemeente/overheid.  

Vanuit dit onderzoek komt nu ook de vraag wat en hoe verstandig is betreft visuitzet. Na 

overleg met aanwezige leden komen we tot het besluit om oa 500 kilo Brasem uit te zetten 

op ‘t Lisje en geen snoekbaars. Er komt 500 kilo Spiegelkarper op D’n Overloop. 

 

Pauze (vanwege maatregelen wordt er tijdens de vergadering voor een drankje gezorgt en 

wordt de pauze overgeslagen) 

 

Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020 

De penningmeester deelt het overzicht van het financieel verslag uit. Men kan hier vragen 

over stellen ter verduidelijking. Er wordt gevraagd hoeveel er bijgelegd wordt vanuit de kas 

voor een wedstrijd. Aan de hand van de inleg (€) van de inschrijvingen wordt er ook 

bijgelegd uit de kas. Dit totaal wordt gebruik bij de prijzen uitreiking. Op het financieel 

verslag staat het totaal te besteden bedrag aan wedstrijden van het gehele wedstrijd 

seizoen. Een vraag vanuit een aanwezige; Hoeveel geld van de totale contributie gaat naar 

onze eigen vereniging. Dit is per lid ongeveer €7,50.  

Verder zijn alle inkomsten en uitgaven gecontroleerd door de kascommissie, er zijn geen 

bijzonderheden aangetroffen. De kascontrole is uitgevoerd en wordt door de voorzitter en 

penningmeester ondertekend. Aanstellen nieuwe kascommissie; is gedaan.  

  

Mededelingen vanuit het bestuur 

Ron de Laat is gestopt als bestuurslid. Wij gaan hem missen. We bedanken hem voor zijn 

inzet. Wensen hem verder heel veel succes voor de toekomst.  



 

Rondvraag 

- Er zou een bevestiging komen op de opgave voor de vergadering van vandaag? Deze 

is niet ontvangen. Excuses namens de secretaris, dit is fout gegaan. Aanwezigen 

hadden wel een mail ter bevestiging moeten ontvangen.  

- Vandaag is de discussie gevoerd of men wel of niet de vijver open moet stellen voor 

algemene vissers (niet leden Oirschotse Sportvissers). Een lid geeft aan dat hij dankzij 

het openstellen van de vijver juist positief kennis heeft gemaakt met Oirschot en 

daardoor juist bewust lid is geworden van Oirschot. Nu nog steeds met veel plezier 

lid is. Hij wil daarmee benadrukken dat het ook zeker positieve punten heeft.  

- Hoe zit het met dagvergunningen op beide vijvers? Als je een dagkaart hebt, dan mag 

je vissen op ‘t Lisje. Er is ook een speciale dagvergunning te koopt voor D’n overloop 

maar dat is dan wel in combinatie met een groot vispas. 

- De vraag of dat de wedstrijd met België weer opgepakt kan worden (vanuit België). In 

de loop der jaren is dit doodgebloed. Onder andere omdat men zondag vanuit 

Oirschot geen fijne dag vind, er was weinig animo. Nu wordt er geïnventariseerd of er 

weer voldoende animo is om dit op te pakken.  

- Er is een hele mooie jeugdwedstrijd georganiseerd met vele enthousiaste kinderen 

en belangstellende langs de vijver. Deze dag was zeer geslaagd. Er zijn 14 

geïnteresseerde genoteerd voor de jeugdcursus. Er bleek evt ook nog animo voor een 

Snoekwedstrijd (middag). Helaas was er maar kort iemand van het bestuur aanwezig 

tijdens deze dag. 

- Vraag of de waterstand van de vijver omhoog kan? Reactie hierop; het water staat nu 

hoger dan voorheen. Echter de kanten zijn herstelt en dus opgehoogd waardoor men 

minder makkelijk water uit de vijver kan scheppen. Dit kan als lastig worden ervaren.  

- Zijn de tijden bekend van wedstrijd van andere vereniging? Deze zijn net bekend 

geworden en worden op de website gepubliceerd.  

- Mededeling; er komt een hoogspanningskabel onder de vijver door te liggen. Als het 

goed is merken we daar verder weinig van.  

- Een aanwezig lid wil bestuur en wedstrijdcommissie, vrienden van en alle andere 

vrijwilligers bedanken voor alle moeite en inzet van het afgelopen jaar.  

 

Afsluiting 

Alle vrijwilligers van onze vereniging ontzettend dank voor alle inzet die getoond is het 

afgelopen jaar.  

Voorzitter bedankt iedereen hartelijk voor de aanwezigheid vandaag en sluit de vergadering.  


