
Notulen algemene ledenvergadering HSV ’t Pluimke 

 

Gildehuis st Anthoniusschut Mulakkers 23 eeneind   7 maart 2018 

Aanwezig: J.de Louw, M van Stekelenborg, P,van Stekelenborg, M.van Stekelenborg, 

P.Meulendijks, P.Maas, W.de. Laat, E.Boekkamp, D.Meuelndijk, P.Haamers, M.de. Veth, 

T.Sijkens , A.Jacobs, P.van Hout, M.de. Beer, M.van Eisden, A.Warmoeskerken, J.Beks, C.van 

Oers, R.Klaassen, J.Swinkels, T.Meulendijks, H.van Bree, T.Lenting 

Afgemeld: I.Lenting, M . Spanjers, D.van Kuringen, 

 

1) Harold opent de vergadering en heet iedereen welkom, en is blij met de grote 

opkomst. 

2) Theo leest de notulen 2017 voor. Geen op/aanmerkingen. 

3) Kascontrole is gedaan door T.Meulendijks en J de Louw. 

4) Mededelingen bestuur.      

Vacature:  zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester. 

Overleg gemeente:  afgelopen februari heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de 

gemeente en het bestuur in verband met de snoeiwerkzaamheden bij de vijver. Wij als 

bestuur zijn van mening dat deze kosten niet meer in verhouding staan met wat wij vroeger 

aan pacht betaalde.  Bovendien betreft het hier bomen die ruim 30m hoog zijn, en het lijkt 

ons geen taak van een visvereniging om dit soort bomen op eigen gelegenheid om te zagen .  

Mevrouw Reus van de gemeente deelt onze mening, en gaat de pachtovereenkomst 

aanpassen.  Gemeente gaat deze snoeiwerkzaamheden overnemen en men gaat kijken naar 

de kosten voor de nieuwe pachtovereenkomst.  Eind maart verwacht ze een nieuwe 

overeenkomst klaar te hebben. 

Samenwerking andere HSV’s. 

Afgesproken is dat we 2x per jaar samen komen om te kijken hoe nu verder.   Nieuwe datum 

moet nog gepland worden. 

Datum marathon Nuenen stond foutief in het wedstrijdprogramma ( 26 juni)  dit moet zijn 

zondag 24 juni. 

Meldingen van zaken rondom de vijver.  

Bij constateren van onregelmatigheden rondom de vijver dit gelieve rechtstreeks te melden 

bij het bestuur. En niet rechtstreeks naar de politie of gemeente. Dit om verschillende 

verhalen te voorkomen. Alleen bij calamiteiten wel direct contact opnemen met de politie. 

Controleurs:  dagpas via een controleur kost € 7,50  bij onze verkooppunten € 5,00. 

Opruimdagen: op onderstaande dagen zullen we weer opruimen rondom de vijver. 



Dinsdag 20 maart, dinsdag 24 april, dinsdag 29 mei, dinsdag 26 juni, dinsdag 17 juli, dinsdag 

21 augustus, dinsdag 25 september, dinsdag 23 oktober.    Graag opgeven indien je komt 

helpen.  Start iedere avond om 19.00u. 

 

5) Financieel overzicht 

Harold geeft uitleg over het financieel overzicht. 

6) Visser van het jaar. 

Dit jaar is de winnaar Piet van Stekelenborg met 112.851kg. 

7) Kascontrole.    

Wie wil volgend jaar de kascontrole doen.   Geen aanmeldingen.  Zullen Martien Spanjers en 

Rob Biesters hiervoor benaderen.  Reserve T.Meulendijks. 

 

8) Mededelingen commissies: 

Senioren commissie.    (Harold) 

Er komt een nieuw aangepast reglement.  Dit wordt voor de eerste wedstrijd 

uitgedeeld. 

Piet Meulendijks heeft aangegeven te willen stoppen met de wedstrijdcommissie.  

Wij danken hierbij Piet voor zijn jarenlange inzet.  De nieuwe wedstrijdcommissie zal 

komen te bestaan uit Rob en Louis Biesters samen met Harold 

Jeugdcommissie (Dirk)  dit jaar zullen er maar 2 wedstrijden georganiseerd worden 

dit komt door de lage opkomst bij de jeugd..  1e wedstrijd is het open Nuenens ( 

hierbij zullen ook 10 kinderen van Sjors Sportief meedoen)  en de 2e wedstrijd is het 

koningsvissen. 

Vijvercommissie: (Ton)  geen nieuws wachten af waar de gemeente mee komt ten 

aanzien van het onderhoud. 

Karper commissie. 

Eind vorig jaar heeft er een incident plaatsgevonden waardoor het bestuur besloten 

heeft om de karper commissie tijdelijk op hold te zetten. In de loop van het jaar gaan 

we e.e.a. evalueren  en kijken naar de mogelijkheden. Door het bestuur heeft in 

eerste instantie de karper wedstrijden laten vervallen. Maar in overleg met een 

aantal karper vissers is besloten om toch wedstrijden te organiseren.  7 koppels 

hebben zich aangemeld. Daarom is besloten om 2 voorrondes te vissen,  1e wedstrijd 

met 4 koppels 2e wedstrijd met 3 koppels. Daarna volgt een finale met de beste vier 

koppels.     Nr 1 en 2 van de 1e wedstrijd gaan automatisch door naar de finale, 

evenals de nr 1 van de 2e wedstrijd,  de overige 1 plaats zullen worden toegewezen 

aan degene die van wedstrijd 1 en 2 het meeste gewicht vangen.  Op deze avond 



heeft ook de loting plaatsgevonden.   Jan de Louw en Danny van Kuringen zullen als 

organisatie van deze wedstrijden e.e.a. communiceren met de deelnemers. 

9)  Jaarlijkse Triatlon Nuenen. 

De jaarlijkse triatlon vind dit jaar plaats op zondag 1 juli.    Vanaf zaterdag tot en met 

zondagavond is onze vijver niet bereikbaar 

10)  Steigers 5-6-7-8. 

Door de slecht toestand van deze steigers hebben we direct actie moeten 

ondernemen om de veiligheid te waarborgen.  Daarom zijn er 2 nieuwe zandstekken 

gemaakt van 3x3 m  (stekken 5 en 7)  en de stekken 6-8 zijn rechte kanten geworden 

11) Contributieverhoging: 

Helaas krijgen we de laatste tijd nogal te maken met forse verhogingen qua kosten. 

Daar heeft het bestuur het voorstel om alle vergunningen met € 2,50 te verhogen 

met ingang van januari 2019..  Leden gaan op één tegenstem na akkoord met deze 

verhoging. 

12) Hondenbeleid. 

Navraag bij de gemeente heeft ons geleerd dat honden bij onze vijver aangelijnd 

dienen te zijn. Conform de algemene regels  van de gemeente.  Honden mogen alleen 

los lopen op de daarvoor aangewezen losloopgebieden.  Het bestuur heeft dit 

opgenomen in ons algemene reglement. 

13) Samenwerkingswedstrijden: 

Deze wedstrijden zullen ook dit jaar weer doorgaan. Afhankelijk van het aantal 

deelnemers zal een keuze worden gemaakt hoe de wedstrijden ingekleed gaan 

worden.  De opzet heeft iedereen destijds reeds ontvangen. 

14) Website 

Bij afwezigheid van Ivo geeft Harold een uiteenzetting over onze website. Afgelopen 

jaar hebben 5759 unieke bezoekers  gemiddeld 2,5 keer bezocht.  Totaal hebben we 

ruim 12.000 bezoekers van onze site gehad. We krijgen veel links van andere sites. 

Mobiele weergaven. Deze worden ondersteund vanuit onze site. Helaas werden de  

wedstrijdverslagen ongelukkig weergegeven op je mobiele telefoon. In het komende 

seizoen worden dit afbeeldingen die mee schalen tot je mobiele telefoon. Er is door 

Ivo een nieuwe wedstrijd analyse pagina ontwikkeld. Hier kun je alle info over de 

wedstrijden vinden, zoals beste stek, etc. ongewenste bezoekers. Door de grote 

vindbaarheid van onze site kregen we helaas steeds meer ongewenste bezoekers. 

Voorheen kon met zich aanmelden via onze site. Deze functie is inmiddels uitgezet. 

Verslag mailingen in 2017 zijn we gestart om zo veel mogelijk via e-mail te 

communiceren. Hier hadden we wat problemen. Deze zijn nu opgelost. Facebook 

pagina toen we net gestart waren met de site werden we op een door een ruzie 



tussen karpervissers dusdanig belaagd dat we de facebook pagina hebben 

verwijderd. 

15) WNTTK / rondvraag 

Cor : hoe is de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe logo? Vanuit de leden 

is er geen reactie meer gekomen.  Harold neemt actie hierin. 

Cor: is het mogelijk om een reglement te plaatsen rondom de vijver. Zodat niet leden 

weten wat de regels zijn. Is helaas niet mogelijk.  Reglement staat op de 

dagvergunning. 

Cor: hoe is de stand van zaken met betrekking tot de ratten.  Helaas zijn wij niet op 

de hoogte gehouden van de ontwikkelingen hieromtrent.  Wel zijn alle vallen 

verwijderd. En zijn er bijna geen ratten meer waargenomen.  Helaas zijn wij ook niet 

op de hoogte gebracht dat er gif is gebruikt.  

Piet Stekelenborg:  kan er op stek 3 gesnoeid worden. Daar hebben we een aantal 

overhangende takken.  Nemen contact op met mevrouw Duisters om te vragen of we 

dit mogen. 

Piet Meulendijk: ben nog in het bezit van een bosmaaier van de vereniging.  Bij wie 

kan ik die inleveren? 

Johan Beks: kan er duidelijkheid gegeven worden over hoe lang men achtereen mag 

nachtvissen? Het komt voor dat er mensen bijna een eek achter elkaar zitten te 

vissen. Binnen onze vereniging zijn hier geen richtlijnen voor. Bestuur stelt voor om 

de zelfde regels te gaan hanteren als sportvisserij Nederland.  Dit betekend maximaal 

72 uur achter elkaar. 

 

16)  Harold bedankt iedereen voor hun aanwezigheid, en wenst iedereen een goed 

visjaar toe. 


