
Algemene ledenvergadering
20 oktober 2022 / 19.30 UUR / ‘t Vrijthof Oirschot

Aanwezige
Bestuursleden: Pleun Rovers, Cor Wittens, Janus van Hout, Suzanne Lunenburg, Johan
Wittens, Jeroen Hermus

Er zijn 19 leden aanwezig deze avond.

Opening

De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van De Oirschotse Sportvissers. Hierbij heten we
iedereen van harte welkom. We gaan alle agendapunten doornemen en wat verder ter tafel komt
vanuit de aanwezige leden horen we graag bij het betreffende onderwerp of bij de rondvraag.

We houden eerst 1 minuut stilte voor iedereen waarvan we het afgelopen jaar afscheid hebben
moeten nemen. Daarbij willen we twee mensen in het bijzonder bij naam noemen.

Afmeldingen:
Er zijn 3 afmeldingen binnengekomen.

Ingekomen stukken.

Voorafgaand aan de vergadering is er één ingekomen stuk bij ons binnengekomen. Hierin wordt er
een vraag gesteld over het gebruik van meerdere topsets tijdens een wedstrijd. Het reglement is er
op na geslagen. Tijdens de wedstrijden van de veteranen mag er onbeperkt gebruik gemaakt worden
van topsets. Verwarring is waarschijnlijk ontstaan omdat er tijdens een wedstrijd een ander
(wedstrijd)reglement van toepassing is. Komend jaar zullen er minder verschillen in reglementen zijn,
waardoor de kans op onduidelijkheid minder snel zal ontstaan.

Terugblik 2022

Het is weer een bijzonder jaar geweest. Na twee jaar Corona konden we gelukkig weer veel dingen
oppakken. Dat neemt niet weg dat het een rumoerig jaar is geweest. Zeker op bestuursniveau is er
veel overleg geweest met betrekking tot de onrust en overlast aan de visvijver. Hierover zijn
meerdere gesprekken gevoerd met belangenbehartiger vanuit Sportvisserij Nederland. Hierbij is de
hoeveelheid overlast aan de vijver met betrekking tot hangjongeren, maar ook vissers die zich niet
aan reglementen houden, brutaal en dreigend gedrag tegenover (mede)vissers tonen, onderwerp van
gesprek geweest. Sportvisserij Nederland geeft aan dat ze over het gehele land tijdens de
Corona-periode een sterke groei van leden hebben ervaren maar daarbij ook een groei van overlast



en verharding van de mensheid. Sportvisserij Nederland geeft aan dat nu, na Corona, de overlast van
hangjongeren al wel wat afneemt. Hierbij is ook het onderwerp ‘ons viswater uit de landelijk lijst’
besproken. Vanuit Sportvisserij Nederland verwachten ze geen grote verschillen betreft de overlast,
maar ze horen wel ons standpunt. De BOA’s ondersteuning vanuit Sportvisserij Nederland blijft bij
onze vijvers, hierbij maakt het geen verschil of wij wel of niet in de landelijk lijst staan.
Na de gesprekken hebben wij toch kenbaar gemaakt dat wij uit de landelijk lijst gaan stappen met
onze vijver ‘t Lisje. Dit gaat per 1 januari 2023 in. De vijver D’n Overloop stond al niet op de landelijke
lijst en was alleen toegankelijk voor eigen leden. DIt is gecommuniceerd met Sportvisserij Nederland
en daar hebben we een bevestiging van ontvangen. Echter het boekje van openbare wateren
(Visplanner) heeft nu nog geen nieuwe druk. Daardoor zal het komende jaar dus regelmatig uitleg
nodig zijn aan vissers die per abuis zitten te vissen bij ‘t Lisje terwijl zijn geen lid zijn van de Oirschotse
Sportvissers. Er gaan borden geplaatst worden rondom de vijver om aan te kondigen dat enkel leden
hier mogen vissen. Over dit onderwerp komen een enkele reacties uit de zaal; de vraag voor
duidelijke borden met evt ook de tekst in een andere taal ivm leden met een buitenlandse
achtergrond. Daarnaast komt de opmerking om komend jaar goed in te zetten op controles aan de
vijver ivm deze verandering. Er zijn al vele verduidelijkende vragen gesteld  over de aankondiging om
uit de landelijke lijst te gaan. De vraag vanuit de zaal is om bv. op de website een uitgebreidere uitleg
te geven over wat dit inhoudt voor onze leden.
In het kort komt het erop neer dat alleen eigen leden of mensen met een dagvergunning mogen
vissen op zowel ‘ t Lisje als D’n Overloop. Daarbij blijft het onveranderd dat leden van De Oirschotse
Sportvissers mogen vissen op alle opengestelde wateren die in de Visplanner staan.
Door de stap te nemen om uit de landelijke lijst te gaan hopen we eerder te kunnen ingrijpen bij
overlast en asociaal gedrag. Als eigen leden betreft kunnen we na een waarschuwing effectiever
handhaven.
Hangjongeren en zwerfafval is lastig aan te pakken, dat moeten we ons ook realiseren, maar we
hopen met deze verandering al veel te kunnen bereiken. De voorzitter vraagt ook aan onze
verkooppunten om bij vragen van nieuwe en/of bestaande leden, een stukje tekst en uitleg te geven
over deze verandering.

Naast de overleggen met Sportvisserij Nederland betreft overlast en controles van BOA’s hebben we
ook met controleurs van de eigen vereniging overleggen gevoerd. Er is besproken hoe en wat we zelf
ook kunnen doen om het handhaven te optimaliseren. Daar zijn al de nodige stappen en afspraken
voor gemaakt. Bij het ingaan van de regeling  ‘alleen voor eigen leden toegestaan op de vijver te
vissen’ zal er ook vanuit onze eigen controleurs een intensivering en of afstemming moeten komen
om deze verandering goed te handhaven. Gelukkig hebben we er afgelopen periode twee nieuwe
controleurs bij gekregen vanuit onze eigen vereniging bij en daar zijn we heel blij mee. De
ondersteuning vanuit de BOA van Sportvisserij Nederland zou komend jaar gelijk moeten blijven.

De vergaderingen van het bestuur hebben dit jaar gelukkig weer een beetje zoals vanouds door
kunnen lopen. Dat is na twee Corona- jaren ook zeker heel prettig. Als iemand een keer graag aan wil
sluiten bij een vergadering (vaak op donderdag), dan is dit mogelijk. Neem dan even contact met ons
op. Voor de eerstvolgende bestuursvergadering nodige we bij deze de wedstrijdcommissie uit om
hierbij aan te sluiten.



Mededelingen van het bestuur (deel 1)

We gaan naadloos door naar dit agendapunt omdat we nog een mooie mededeling hebben vanuit
het bestuur. Wij hopen dat het jullie goedkeuring kan krijgen dat we een nieuw bestuurslid mogen
verwelkomen; Jeroen Hermus. De aanwezige leden stemmen hiermee in en daarmee heten we
Jeroen van harte welkom bij het bestuur.

Wedstrijden 2022

De voorzitter geeft het woord aan ‘De vrienden van’ De Oirschotse Sportvissers. Zij hebben
gedurende het jaar de wedstrijden georganiseerd. Het afgelopen jaar zijn de wedstrijden naar
tevredenheid verlopen. Er waren geen klachten en er zijn vele mooie wedstrijden georganiseerd.
De vangst is wisselend geweest. Waarbij de ‘mindere’ stekken soms ook een verrassend goede vangst
gaven. De wedstrijdcommissie heeft als aandachtspunt dat ze vaker iemand van het bestuur willen
zien bij de wedstrijden. Het voornemen is om een karperwedstrijd toe te voegen aan de
wedstrijdkalender.  Daarbij zoekt men graag de samenwerking met een aantal ervaren karpervissers.
Vooral de jeugd blijkt ook geïnteresseerd in karper vissen. De wedstrijdcommissie vraagt bij deze ook
of er een aantal karpervissers zouden willen assisteren bij de jeugdvissers die graag meer ervaring
willen opdoen met karpervissen. Dit is onderling besproken en assistentie is toegezegd.
Nog een groot woord van dank aan twee leden van ‘De vrienden van’ (wedstrijdcommissie), die te
kennen hebben gegeven ermee te stoppen na dit seizoen.

Uitzet van vissen.

Voor de uitzet van vissen vragen we onze aanwezige leden en de wedstrijdcommissie mee te denken
in wat men een goed idee vindt betreft visuitzet.  Vanuit de zaal komt de opmerking of het mogelijk/
slimmer is om de vissen af te vangen en handmatig uit te zetten in plaats van de grote bak in een keer
te lossen door middel van een ‘waterslurf’. Zo hebben we beter zicht op het soort, de grote en de
kwaliteit van de vis die geleverd wordt. Een aantal aanwezige geven aan dat ze graag daarbij willen
helpen.  Afgesproken dat wij aan 1 persoon, die zich hiervoor in wil zetten, doorgeven wanneer er
geleverd gaat worden. Die persoon geeft dan desbetreffende vrijwilligers een sein zodat de vis
uitgezet kan worden.

Er wordt gesproken over welke soorten, de grote van de vissen, maar ook over het moment van
uitzetten ivm de aanwezige aalscholver. Daarbij komt ook de temperatuur ter sprake omdat men
boven de 10 graden een verhoogd risico loopt op ziektes met als evt gevolg vissterfte. Maart en April
is dus waarschijnlijk niet gunstig betreft temperatuur. Er is gesproken over wat grotere vissen uit te
zetten vanwege de aalscholver. Of het creëren van schuilplekken. De vraag is natuurlijk ook wat er
geleverd kan worden.



Conclusie:
Kaper; voorkeur voor een Spiegel- of Schubkarper. Op D’n overloop zit al behoorlijk veel vis daar
wordt nog 150 kilo vis van 1 á 2 kilo in december en januari uitgezet. Op ‘T LIsje wordt voor
onderhoud ongeveer 10  stuks uitgezet die rond de 4 á 8 kilo zijn (niet groter dan 8 kilo). Er wordt
gekeken of we daarvoor bijvoorbeeld Hongaarse Kapers kunnen bestellen. (snelgroeiende)

Brasem;  op ‘t Lisje wordt 1000 kilo uitgezet rond eind februari/ begin maart. Ook daarbij proberen
we een groter maat geleverd te krijgen.

Stand van zaken viswater.

De waterkwaliteit is op dit moment nog steeds stabiel en binnen de toegestane normen. We zijn heel
tevreden over de kwaliteit van het water nu. De hardheid in ‘t Lisje is, zoals voorheen ook bleek, nog
steeds laag. Voor de begroeiing  (waterplanten) zou een hogere hardheid optimaler zijn.  De hardheid
(laagte daarvan) heeft gelukkig geen directe gevolgen voor de vissen. Op d’n Overloop is de hardheid
iets hoger. Over de kwaliteit zijn we nu tevreden en dit blijven we monitoren. Advies is om
doorstroming van water en daarmee verversing te blijven doen.

Komende periode.

We gaan deze winter nog een 6-tal wintercompetitie houden. Daarna start het seizoen van 2023.
Daar wordt ook een programma voor gemaakt. De jeugd staat daarbij ook weer op de planning. De
algemene ledenvergadering is door Corona maatregelen naar achter verschoven in de jaarplanning.
Deze gaat weer naar het voorjaar gehaald worden, volgende  ALV zal dus rond maart / april
plaatsvinden.

Financieel jaarverslag

Het Financieel jaarverslag is doorgenomen. Geen bijzonderheden. Er werd een vraag gesteld over het
bedrag dat bij de begroting staat. Dit blijkt de begroting te zijn die het jaar daarvoor gemaakt is, met
dar nu de daadwerkelijke gemaakte onkosten nu aan toegevoegd. Er werd een vraag gesteld over wat
er onder onkosten vispas gezet wordt; dit is oa de landelijke afdracht en de vergunningen.

Opmerking of op dit overzicht ook de begroting voor het komende seizoen zichtbaar kan worden
gemaakt in een extra tabel.

Kascommissie

De kascommissie is bij de Penningmeester uitgenodigd. Zij hebben alles samen bekeken. Per maand
bleek alles keurig uitgewerkt en de nodige handtekeningen ter controle van de kas zijn gezet.
Vriendelijk dank aan de leden die de kascontrole hebben gedaan. Het stokje wordt doorgegeven aan
een nieuwe kascommissie.



Mededelingen van het bestuur (deel 2)

Naast het fijne bericht dat we iemand vandaag hebben kunnen voorstellen als nieuw bestuurslid.
Hebben we ook nog een openstaande vacature voor de rol van penningmeester. Onze huidige
penningmeester wil graag als bestuurslid betrokken blijven, maar zijn functie wel overdragen. Als er
leden zijn die mensen kennen die dit evt kunnen en willen doen dan worden wij graag in contact
gebracht met deze personen.

De informatie over het uit de landelijke lijst stappen is vandaag ook onderwerp van gesprek geweest.
Voor de duidelijkheid hieronder de bijbehorende gevolgen kort op een rijtje.

Vanaf 01 januari 2023 gaat onze visvijver ‘T Lisje uit de landelijke lijst van Sportvisserij Nederland.
Leden van andere visverenigingen mogen dan niet meer op onze vijvers vissen, met uitzondering als
ze een dagvergunning kopen.

Vanaf deze datum is het dus alleen toegestaan om met een vergunning van onze vereniging te vissen,
op zowel ‘T Lisje als D’n Overloop. Leden van De Oirschotse Sportvissers mogen nog steeds vissen in
andere opengestelde wateren in Nederland (zie visplanner), dit blijft onveranderd.

(Dag)vergunningen zijn verkrijgbaar bij onze verkooppunten (café De Nachtegaal, Richenels Fishing
Tacke, A. van Nunen Dierenspeciaalzaak)

Voordat we met de rondvraag gaan starten willen we graag nog een woord van dank uitbrengen naar
alle vrijwilligers die zich vaak al jaren, maar ook zeker afgelopen seizoen zich ingezet hebben voor
onze vereniging. Vele taken; organiseren van wedstrijden, maar ook de helpende hand bij
wedstrijden, opruimen van afval rondom de vijver, het nodige snoeiwerk rondom onze mooie vijvers.
Het controleren en informeren van vissers langs de waterkant. Er zijn zeker dingen die nog niet
genoemd zijn. Maar wat we eigenlijk willen zeggen is; Vrijwilligers ontzettend bedankt!

Rondvraag.

- Persoon geeft aan blij te zijn met de verlenging van de nachtvis periode, maar vraagt of deze
nog langer mag/kan. Nu is er al een hele periode iedere zaterdag een wedstrijd waardoor de
nachtvisser alsnog moet inpakken. Hij hoopt dat hier naar gekeken kan worden betreft de
planning van komende periode. Voor mensen die door de weeks moeten werken en dus
aangewezen zijn op de zaterdag is het jammer als de planning het zo vast zet. De verlening
van de nachtvergunning moet nog geëvalueerd worden, waarbij dit verzoek meegenomen
gaat worden. Wedstrijdcommissie evalueert ook om te kijken of een bepaald deel van de
vijver vrij kan blijven voor de nachtvissers.

- Persoon geeft aan dat er in de vergunning vermeld staat dat je je niet in het water mag
bevinden. Nu is hij zelf wel in het bezit van een waadpak en geeft aan dat hij soms, als het ten
goede komt van de vis, in het water gaat. Hij vraagt of dit verbod uit het reglement kan. Wij
willen dit stuk reglement wel behouden omdat we het belangrijk vinden om mensen niet te
stimuleren om het water in te gaan. Als het echt nodig is, met goede beargumentering, zal
handhaving er ook begrip voor kunnen opbrengen.



- Er wordt aan de vijver vertelt door andere dat ze een wedstrijd op onze vijver gaan houden.
Dit is echter niet bekend bij het bestuur. Persoon vraagt om voorzichtig te zijn met het
toezeggen van wedstrijden op onze vijver.

- Persoon geeft aan dat het informatiebord aan de kanaalzijde kapot is. Reactie hierop; dit is
bekend en er wordt aan gewerkt.

- Graag de volgende vergadering minder rommelig te laten verlopen betreft gesprekken die
door elkaar liepen. Mensen met een hoorapparaat kunnen het dan bijna niet volgen.

- Graag het verzoek om de open wedstrijden tussen de verenigingswedstrijden te plaatsen
zodat de data op chronologische volgorde in de wedstrijdkalender staan.

- Er wordt ter plaatse gevraagd of een aantal karpervissers willen helpen bij het jeugdvissen
zodra dit komend jaar weer opgestart gaat worden.

- Persoon geeft aan dat het bestuur meer zichtbaar mag zijn bij wedstrijden.
- Vraag of dat er meer publicatie mag zijn op de website.
- Persoon geeft aan dat het gerucht rond gaat dat er een ledenstop komt. Dit is echt een

gerucht en niet op feiten gebaseerd.
- Het stukje informatieve tekst op de website over het uit de landelijke lijst stappen is nu te

onduidelijk en veroorzaakt op dit moment vragen. Graag verduidelijken.
- Persoon geeft aan dat er vorig ALV toegezegd is om te gaan informeren bij de visvereniging

van Oost- West- Middelbeers hoe zijn sommige dingen gedeeltelijk financieel gesteund
hebben gekregen door gemeente en of sportvisserij. Echter geeft de voorzitter van OWM-
beers aan niemand gesproken te hebben. Dit vind men raar. Reactie; voorzitter geeft aan dat
hij daadwerkelijk gesprekken heeft gevoerd met de belangenbehartiger van sportvisserij zuid
west nederland. Maar dit tot nu toe nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

- Veel verhalen gaan onjuist door de wandelgangen. Lid vraagt of er heldere communicatie van
het bestuur uit naar buiten toe gebracht kan worden om dit te voorkomen. Onderhoud
steigers visplekken is daar 1 van. Het onderhoud van de visstekken is en blijft een
terugkerend aandachtspunt.

- Persoon geeft aan dat hij met nadruk wil vragen om aan het begin van komend jaar de
controles aan de vijver goed weg te zetten. Met grote regelmaat zeker nu alleen eigen leden
mogen komen vissen per 1-1-2023.

- Aandachtspunt; nummerplaten van de visstekken zijn niet meer op orde.

Vergadering gesloten.


