
Algemene ledenvergadering
14  oktober 2021 / 19.30 UUR / ‘t Vrijthof Oirschot

Aanwezige
Bestuur en 11 leden

Er zijn  6 afmeldingen voor de Algemene Ledenvergadering binnengekomen.

Opening

Opening van de vergadering waarbij we iedereen welkom heten.

We hebben een bijzonder jaar om op terug te kijken. Ook vandaag vragen we jullie om een rekening
te houden met elkaar. Elkaar de ruimte te geven. Hopelijk mag iedereen in goede gezondheid blijven.
We willen jullie attenderen dat je thuis moet blijven bij verkoudheidsklachten. Was je handen
regelmatig. Gebruik de desinfecterende handgel die hier aanwezig is. Gelieve elkaar geen handen te
schudden.  Blijf deze avond, waar mogelijk ,afstand houden.

We houden eerst 1 minuut stilte voor iedereen waar we het afgelopen jaar afscheid van hebben
moeten nemen.

Agendapunten

Ingekomen stukken.

Er zijn voorafgaand aan de vergadering geen ingekomen stukken binnengekomen.

Terugblik 2021

Dit jaar zijn we gestart met de nodige beperkende maatregelen. Dat hield in dat de eerste
wedstrijden van dit jaar niet door konden gaan. Gelukkig mochten we richting de zomer beginnen
met ‘trainingen voor wedstrijden’ binnen de eigen leden. Uiteindelijk konden er weer lekker gevist
worden. De opkomst voor de wedstrijden was niet altijd groots. Dat had onder andere te maken met
een voorzichtigheid na het afschalen van de Corona- maatregelen.  Zowel individueel als ook in
wedstrijdverband. Toch heeft Corona ons ook iets goeds gebracht, in de vorm  van een toename van
nieuwe leden. Rondom de vijvers hebben we de parkeerplaats en de invalide visplek aangepakt. Dit
was een aandachtspunt vanuit de vorige vergadering en dat hebben we ook kunnen realiseren. We
hebben helaas weinig voor de jeugd kunnen doen en dit is dan ook ons  voornemen voor het
komende seizoen.



Er is een algemene vergadering van Sportvisserij Zuid West Nederland geweest. Ook daar is een
toename van leden geconstateerd afgelopen seizoen. Ze hebben minder kunnen organiseren dan
gehoopt en begroot was. Dit overschot komt in een fonds, waarbij aanvragen gedaan mogen worden
voor verbeteringen bij de visverenigingen. Echter zullen deze wel aan bepaalde voorwaarde moeten
voldoen. Deze voorwaarde worden nog nader  bepaald. Er is nog vraag naar mensen die kunnen
ondersteunen in de organisatie omdat daar een flink verloop van personen heeft plaatsgevonden. De
organisatie is hard aan het werk om de balans weer goed te krijgen. Ook is er een jeugdbus
beschikbaar die misschien in te zetten is bij een dag voor jeugdvissers binnen de eigen vereniging.

Afgelopen jaar hebben we wat minder nieuwe vis uitgezet in verband met de kwaliteit van het water.
Aangezien de onderzoeken daarna nu goede waardes laten zien is er dit jaar gekozen voor een
royalere visuitzet. Vorig jaar waren de vissen eerder op gewicht en daardoor ook eerder uitgezet. Dit
jaar is nog niet duidelijk wanneer de uitzet gaat plaatsvinden, dit is afhankelijk van de ontwikkeling en
groei.  1000  kilo Brasem, 200 kilo Zeelt op ‘t Lisje, 300 kilo mix Karper op D’n Overloop.  Hierover
worden een paar verduidelijkingsvragen gesteld. Ook wordt er aangegeven dat er een aantal Karpers
dood zijn gegaan. Hieruit komt de vraag of er ook een aantal grotere Karpers (van ongeveer 4 kilo)
uitgezet kunnen worden?
Er zijn vissers die gedurende het seizoen (ongeveer 10) dode karpers hebben zien liggen. Vaak lijden
deze vissen veel van het niet goed onthaken en het fotoś willen maken van de vangst. Op dit moment
merken veel mensen dat er veel bijgevoerd wordt op ‘t Lisje  door vissers die heel graag onze grootste
Karper willen vangen. Afgelopen jaar zijn er ook een aantal personen aan de vijver aangetroffen die
andere vissers (vooral ook jeugdige) weg jagen en asociaal zijn tegenover mede vissers. Dit is een
zorg. Zo merken we ook dat controle vaak niet voldoende wordt ondersteunt door BOA’s en/of
politie. Er is wel contact met gemeente, politie en Boa’s maar deze kunnen vaak niet direct komen.
We zijn in ieder geval niet blij met de brutaliteit van sommige vissers en de dreigende toon die daarbij
aangeslagen wordt.

Komende periode.

Voor de komende periode willen we extra aandacht besteden aan onderstaande punten. De
parkeerplaats van ‘t Lisje wordt binnenkort nog verder in orde gemaakt. We hopen dat het
herfstachtige en winterweer ook ervoor gaat zorgen dat er minder overlast gaat geven aan de vijver
met betrekking tot het asociaal gedrag tegenover mede vissers. Als vereniging gaan we kijken wat we
nog meer kunnen doen om dit soort gedrag aan te kunnen pakken. Ook hebben we onze aandacht
voor het juist omgaan met de vis. Materiaalgebruik en het goed om gaan met de vissen (kapotte
bekken). Onder andere de basis goed leggen bij de jeugd is hierbij een doel. Niet alleen aandacht
voor het niet gebruik van de gevlochten lijn en/ of andere lijnen die schadelijk kunnen zijn maar ook
het verplicht stellen van weerhaakloos vissen is een voorstel dat geopperd wordt. Kanttekening
daarbij is het vissen op roofvissen. Vaak merken we dat het geen onwil is, maar eerder onkunde.
Gelukkig merken sommige vissers op dat de bekken ook weer goed kunnen herstellen.

Voor de wedstrijden van 2021. De jeugd hoopt dat er in het nieuwe seizoen weer jeugdcursussen en
wedstrijden voor hen georganiseerd kunnen worden. We gaan onze jeugdleden komend jaar weer
met veel plezier alles leren wat nodig is. Het idee is ook de jeugd te instrueren hoe om te gaan met
karpervissen. Een jeugd-doe-dag?! Hiervoor kan er evt ook nog contact opgenomen worden met een



aantal bekende karpervissers. Er is nu wel een planning gemaakt voor de wintercompetitie.  Deze
wordt spoedig op de website geplaatst.

Stand van zaken viswater.

De verslagen komen op de website te staan. De metingen geven op dit moment goede waardes aan.
Alleen het hardheids gehalte in ‘t Lisje is en blijft laag. Dit is niet nadelig voor de vissen, maar wel
voor de beplanting. Als is betere plantengroei niet altijd prettig voor vissers. Het nadrukkelijke advies
blijft om goed voor doorstroming te blijven zorgen. Afgelopen zomer hebben we algen gehad op het
water in D’n Overloop. Dit is onderzocht, echter was er maar 1 waarde verhoogd en de overige
waardes stabiel en binnen de normen. Dit is dus niet verontrustend.

Financieel jaarverslag

Het Financieel jaarverslag is doorgenomen. Er zijn een aantal verduidelijkende vragen gesteld. Onder
ander de veel hogere portokosten dan begroot. Verklaring daarvoor zijn de extra uitnodigingen die
verzonden moeten worden voor onder andere een ledenvergadering. Dit ging voor Corona-tijd gelijk
met de vispassen. Er wordt gekeken of dit digitaal mogelijk gemaakt kan worden zodat deze kosten in
de toekomst bespaard kunnen worden. Ook komt er een opmerking over het budget voor de opslag
plaats. Het bestuur is ook al enige tijd op zoek naar een plekje, dicht bij de vijver en horen het graag
als iemand een plekje weet.
De vraag is of het budget voor prijzen van de veteranen wedstrijden wat omhoog mag. Nu is de
prijzengeld rond de €7,- / €8,-. Het budget wordt aangepast en verhoogt naar €500,- in de begroting
voor komend jaar.

Kascommissie

Alle controles zijn gedaan betreft de kas. De bonnen zijn gecontroleerd en de maanden zijn
doorgenomen.  Geen bijzonderheden geconstateerd. Vriendelijk dank aan de mensen die de
kascontrole hebben gedaan.

Mededelingen van het bestuur.

Wij vragen jullie standpunt betreft het ingeschreven staan bij de landelijke lijst met ‘t Lisje. We
merken dat er steeds meer asociaal gedrag is rondom de vijver, overlast en ellende waar niemand blij
van wordt.
We willen graag minder overlast bij de vijver. Er wordt de vraag gesteld waarom het bestuur zelf
besluiten neemt over wel of niet in de landelijke lijst staan. Voorzitter geeft aan dat er geen enkel
besluit genomen is. We hebben geluiden opgevangen en willen dit onderwerp graag bespreken met
aanwezige. Het bestuur wil graag alle plussen en minnen bekijken betreft het verlaten van de
landelijke lijst betreft het viswater. Wel willen we graag de administratie bij Sportvisserij Nederland
houden. Tijdens het gesprek komen we tot de conclusie dat 10 van de 11 aanwezige hun stem laten
horen voor het uit de landelijke lijst treden. Het bestuur geeft aan in gesprek te gaan met Sportvisserij



Nederland. Hierna zal er een terugkoppeling komen naar de leden over de eventuele voor- en
nadelen en of andere gevolgen voor onze vereniging. Het geluid van de aanwezige is in ieder geval
duidelijk.

Dit jaar wederom een groot woord van dank aan alle vrijwilligers die het afgelopen jaar zich ingezet
hebben voor onze vereniging!

Rondvraag.

- Men uit zorgen over een vrijwilliger. Dit signaal is bij het bestuur bekend en wordt opgepakt.
- Het ongepaste en asociale gedrag aan de vijver is een doorn in het oog. Controleren en uit de

landelijke lijst wordt genoemd als mogelijke aanpak/ oplossing. Men hoopt dat dat rust
brengt aan de vijver. Advies om niet met 1 persoon te controleren maar altijd met twee
personen. Zo heb je steun aan elkaar.

- Aansluitend aan het onderwerp om uit de landelijke lijst te stappen. De vraag of
aanmeldingen voor de wintercompetities alleen voor eigen leden gaat zijn? antwoord; Ja.

- Er wordt opgemerkt dat er verschillende visstekken een wegzakkende kant hebben. Oa, 15,
33, 1-10, 29.  Graag allemaal controleren en aanpassen. Eventuele vraag of er stijgers
gerealiseerd kunnen worden.  Er wordt een idee geopperd met gaaskorven met stenen
blokken als rand ondersteuning.  Er wordt aangegeven dat er bij een andere vereniging
subsidie is toegewezen door gemeente enz. Reactie van bestuur; Mogelijkheden voor
subsidie vanuit de gemeente worden opnieuw bekeken. Motivatie: veiligheid in het geding.
Bestuur gaat ook informeren bij collega vereniging.

- Vraag of er digitale reminders en/ of mededelingen gemaild kunnen worden naar de leden.
- Mededeling vanuit onderhoud;  de stuw is stuk, oplossing is er nu nog niet. Wordt vervolgt.
- Er wordt aangegeven dat men de uitspraak; ‘daar komen we op de volgende vergadering op

terug’ als vervelend wordt ervaren. Dit is nu niet aan de orde.
- De vraag is waarom de vijver niet volledig toegankelijk is voor het nachtvissen? Dit heeft

onder andere te maken met de omwonende. Het bestuur kan een inventariserend rondje
maken met omwonende of zij hier nog steeds bezwaar tegen hebben of niet. Eventueel kan
aan de hand daarvan het aantal visplekken voor de nacht uitgebreid worden.

- Er is onduidelijkheid over het gebruiken van een tent overdag. Dit mag mits er geen grondzeil
gebruikt wordt. Het wordt dan gezien als een verlening van een paraplu of parasol.

- Vriendelijk verzoek om nieuwe controleurs via Sportvisserij Nederland de controleurs cursus
te laten doen.

- Verzoek om een karper wedstrijd. Initiatieven hierin horen we graag en zijn welkom.
- Nu is er maar een bepaalde tijd van het jaar dat je mag nachtvissen. De vraag is of deze

periode verlengd zou kunnen worden? Omdat dit ook meer mogelijkheden biedt voor
degenen die alleen in het weekend kunnen nachtvissen in combinatie met de wedstrijden die
in het weekend gehouden worden. Deze vraag wordt meegenomen als bespreekpunt tijdens
de volgende vergadering van het bestuur.



21: 47 uur Vergadering wordt gesloten.

We wensen iedereen nog veel gezondheid en al het goeds voor de rest van dit jaar. Natuurlijk
wensen wij iedereen ook alvast een goed begin voor het het nieuwe jaar.


