
 
 

 

Notulen ALV 2021  
14 juli 2021 

Onderstaande punten referen naar de agendapunten met dezelfde nummering. 
19 leden aanwezig, inclusief bestuur. 
Afmeldingen: Jos Smeulders, André Slenters, Marco Lenting en Jan vd Hurk. 
 

1. Iedereen welkom heten door de voorzitter. 
Ad heet iedereen welkom en geeft de corona maatregelen door. 
1 richtingsverkeer via toilet, desinfecteren en terug. 
 

2. Onder punt 2 doet Ad de volgende mededelingen. 
Geen notulen van 2019 beschikbaar ivm vertrek Anthony. Ad heeft dit medegedeeld. 
 

3. Voorstellen nieuw bestuur. 
Ad stelt het bestuur voor als Ad Warmoeskerken (voorzitter en penningmeester) en 
Danny van Kuringen als Secretaris. 
Alle leden zijn voor. Niemand is tegen. 
Voorgesteld word door een lid om Dirk te bedanken voor de inzet en hem te vragen om 
te stoppen met zijn bestuursfunktie en iedereen is het er mee eens. We zijn dirk erg 
dankbaar en zullen contact met hem opnemen om voor te stellen dat hij stopt in het 
bestuur. Dirk is vaak uitgenodigd voor bestuursaangelegenheden maar heeft nooit 
gereageerd. Het bestuur is daar ook mee gestopt. 
 

4.  Penningmeester presenteert financieel jaarverslag 
Financiele jaarverslagen van 2019 en 2020 zijn aan iedereen voorgelegd. 
De verslagen zijn allebei door de kascommissie gecontroleerd en getekend. 
Alle leden zijn accoord. 
Ad legt ook de begroting voor van 2021. 
De vraag wordt gesteld waar de “kosten vijver” uit bestaan. 
Ad legt uit dat dit is gebudgeteerd voor visuitzet (3000 euro) die in januari 2021 is 
gedaan en de overige kosten zijn voor het opknappen van stekken en steigers. 
Alle leden zijn accoord. 
 

5. Kascontrolecommissie. 
Ad legt uit dat Harold van Bree vanaf dit jaar moet stoppen volgens de regels en dat we 
nu nog Louis Biesters en Ivo Lenting hebben voor de kascontrole. 
Ad vraagt een reservecancidaat voor volgend jaar en daarvoor heeft Michael van de 
Vegte zich aangemeld. 
Dit is voor alle leden accoord. 
 

6. Karpercommissie aan het woord. 
Michael van de Vegte vertelt dat de wedstrijden goed zijn verlopen. 
Hij vertelt ook over de winterwedstijd die gepland is. 
Ad stelt Michael van de Vegte en Casper Warmoeskerken voor als nieuwe leden van de 
karpercommissie en vraagt de leden of er bezwaar tegen is. 
Alle leden zijn accoord. 
 



 
 

7. Vijvercommissie 
Michael van de Vegte vertelt over de maatregelen die zijn genomen betreffende de 
vissterfte en de ondervoeding die geconstateerd is. 
De vijvercommissie gaat ook met de gemeente in gesprek om te kijken of de gemeente 
wil meedenken en betalen voor eventueel meer voeding of medicatie als dat nodig is. 
Veel karpers van formaat zijn gestorven dus het waren vooral de oudere karpers die 
gevoelig waren voor de sterfte. 
De vijvercommissie gaat een plan uitwerken om de vijver gezond en goed gevoed te 
houden. 
 

8. Vangstmelder en website 
Ivo Lenting presenteert de cijfers die met de vangstmelder zijn verzameld. 
Ook de website wordt door Ivo dagelijks bijgehouden. 
Ivo vertelt dat er voor alle wedstrijdvissers een overzicht klaar ligt met daarop de 
vangsten en gemiddeldes. 
Benadrukt wordt dat de vangstmelder voor de vereniging waardevolle informatie geeft 
voor de visuitzet. 
Ivo vertelt dat er maandelijks tussen de 100 en 300 website bezoekers zijn. 

 
Pauze 
 

9. Controlebeleid. 
Jan de Louw vertelt dat de controle goed gaat maar dat het goed zou uitkomen als er 
mensen zijn die overdag vissen om ook eens te controleren. 
Een lid stelt voor dat als vissers iets zien om iemand van de controleurs of het bestuur te 
bellen om actie te ondernemen. 
Ook wordt verteld dat Sjaak ook controleur is geworden. 

10. Datum feestmiddag 2020. 
De voorzitter verteld dat de feestmiddag dit jaar op 26 september is. 
Hopelijk kan het met COVID allemaal doorgaan. 

11. Jeugcommissie 
Bestuur legt uit dat er geen jeugdcommissie meer is en vraagt of er mensen interesse 
hebben om in deze commissie te komen. 
Daar is geen animo voor en Theo Lenting legt uit dat dit ook bij andere verenigingen moeilijk 
is om jeugd aan de vijver te krijgen. 
Voorgesteld wordt door het bestuur om te stoppen met de jeugdcommissie en dit wordt 
door alle leden gesteund. 
Michael van de Vegte legt uit dat er vanuit de karpercommissie hulp is aangeboden toen er 
nog een jeugdcommissie was maar dat daar nooit op gereageerd is. 
Dit wordt door het bestuur bevestigd en heeft te maken met de vrijwilligers van de 
jeugdcommissie die opgezegd hebben. 
Theo Lenting legt uit dat bij de Ijzeren Man meegedaan wordt met Sjors Sportief. 
Het is lastig om vrijwilligers en candidaten te vinden. 
Het bestuur van de Ijzeren man geeft aan dat ze hulp kunnen gebruiken van vrijwilligers van t 
Pluimke bij Sjors sportief en dat de schooljeugd uit Nuenen hier ook voor wordt uitgenodigd. 
 
 

 



 
 

12. Notulen jaarvergadering. 
Afgesproken is dat de notulen van de jaarvergadering binnen 2 weken na de vergadering aan 
alle leden worden verstrekt. 
 

13. Behandelen ingezonden stukken 

13.1 Nachtvissen vanaf 16 jaar. (nachtvergunning en wedstrijden). 

Ad vertelt dat het voorstel van het bestuur is om te stoppen met nachtvergunningen 
voor jeugd onder de 16 jaar. Als tegemoedkoming wordt voorgesteld dat leden, 
onder 16, in overleg met het bestuur enkele keren per jaar met een volwassen lid 
met nachtvergunning een weekend mogen vissen.  

Na inbreng van en in overleg met alle aanwezige leden is besloten om vanaf 2022 
alleen nog nachtvergunningen te verstrekken aan leden vanaf 18 jaar. Alle leden 
stemmen voor. 

Bovenstaande tegemoedkoming geldt dan voor alle leden t/m 17 jaar. 

13.2 Jeugdvergunning t/m 15, vanaf 16 seniorenvergunning. 

Bestuur stelt voor om leden vanaf 16 jaar een senioren vergunning te geven met de 
bijbehorende contributie. Hier is geen draagvlak voor en de meeste aanwezige leden 
stemmen tegen. Seniorenvergunning blijft vanaf 18 jaar. 

13.3 Heroverweging van 65+ tarief. 

Ad legt uit dat er steed meer 65+ leden zijn en dit de komende jaren flink gaat 
stijgen. Daarom het voorstel om de contributie voor 65+ vergunning te verhogen en 
het verschil met een seniorenvergunning te verlagen van 10 euro naar 5 euro korting. 
Een lid stelt voor om de leeftijd voor de 65+ korting te verhogen naar 70 jaar. Het 
bestuur vindt dit niet eerlijk omdat de mensen van 65 t/m 69 jaar dan ineens 10 euro 
meer gaan betalen. Er is ook nog een voorstel gedaan om 1 tarief te maken voor alle 
leden en daarmee de contributie te verlagen. Dit is in overleg met de leden niet 
gekozen. 

Een ander lid stelt voor om de contributie voor de senioren met 2,50 euro te 
verhogen. Weer een ander lid stelt voor om de contributie voor de senioren en 65+ 
vergunningen met 2.50 euro te verhogen en het verschil tussen de 65+ en 
seniorenvergunning gelijk te houden. Het tarief voor de jeugdvergunning, 3e hengel 
en nachtvergunning blijven gelijk. Alle aanwezige leden stemmen voor een 
contributieverhoging van 2,50 euro voor de senioren en 65+ vergunningen ingaand in 
2022. 

13.4 Wedstrijdcommissie en prijsuitreiking 

Harold van Bree vertelt over de clubkampioenschappen en dat er 21 deelnemers zijn. 
De prijzen worden gepresenteerd. Harold vertelt dat het regelement op de site staat 
en dat we dat blijven hanteren. De planning is bij iedereen bekend. Capser 
Warmoeskerken geeft een compliment aan de organisatie over het feit dat ze ook in 
die wedstrijden een onthaakmat gebruiken voor karpers.  

Harold vertelt dat de vangsten soms tegen vallen en dit kan maken met de 
hengeldruk op de vijver. Dit is mede omdat nu het weer kan met COVID, ineens veel 
achter elkaar wordt georganiseerd. 



 
 

De eindstand in het clubkampioenschap 2020 wordt medegedeeld. Helaas zijn niet 
alle winnaars aanwezig. De prijs voor visser van het jaar 2020 wordt uitgereikt aan 
Joost van Bree met 59.8kg. Door het bestuur wordt ook nog een waardebon 
uitgereikt aan Joost names de vereniging. 

Eindstand clubkampioenschap. 

4e plaats met 17 punten is Joost van Bree. 

3e plaats met 16 punten is Harold van Bree. 

2e plaats met 8 punten is John Grootzwagers. 

1e plaats met 7 punten is Jan van den Hurk. 

De prijzen aan Joost en Harold zijn uitgereikt. John en Jan waren niet aanwezig. De 
prijzen van 2021 worden uitgereikt op de feestmiddag op 26 september. 

13.5 Jubileumjaar 

De secretaris vertelt over de voorgenomen activiteiten voor het jubileumjaar met het 
bijbehorende budget. Er  worden 3 wedstrijden gepland voor vaste stok,karper en 
feeder. Ook komt er een dag waarbij forel wordt uitgezet op de vijver en aansluitend 
een kofferbakverkoop met marktkraampjes van de sponsoren en aansluitend het 
jubileumfeest.  

Op de dagen dat we die wedstrijden doen worden er geen dagvergunningen 
uitgegeven.  

Een lid geeft aan dat hij de activiteit met de foreluitzet weggegooid geld vindt. Het 
bestuur vraagt of er nog mensen zijn die bij willen dragen aan de jubileumcommissie. 
Casper Warmoeskerken meldt zich aan. 

Er worden ook andere ideeen geopperd zoals, een palingroker laten komen, een 
forelvijver afhuren. 

 13.6 Onthaakmat voor alle vissers. 

Bestuur stelt voor dat elke visser in het bezit moet zijn van een onthaakmat en dit op 
te nemen in het regelement. Dit geldt ook voor mensen met dagvergunningen en het 
staat ook op de dagvergunning vermeld. Alle aanwezige leden stemmen voor het 
opnemen van deze regel in het regelement. 

 13.7 Posten van fotos met vissen op social media. 

Danny van Kuringen geeft namens het besuur aan dat het fijn zou zijn als leden 
voorzichtig en selectief willen zijn met het posten van fotos van (grote) vangsten op 
social media. Dit is vooral om te voorkomen dat mensen met verkeerde bedoelingen 
naar onze vijver komen op basis van fotos. 

 13.8 Bloemetje voor Ad Warmoeskerken. 

Ivo Lenting laat Ad Warmoeskerken opstaan en vertelt dat er veel waardering is voor 
Ad vanwege het feit dat hij is opgestaan voor de vereniging in slechte tijden en dit 
ook is blijven doen. Ivo uit namens de vereniging de waardering en dankbaarheid 
voor zijn vasthoudendheid en goede zorgen voor de vereniging. Ivo geeft Ad een 
bloemetje en de titel “super vrijwilliger” met daarnaast een etentje namens de vijver. 

Ad bedankt iedereen en is blij met dit gebaar.  



 
 

13.9 Gesprek met gemeente 

Ad vertelt dat er contact is geweest met de gemeente en dat hij aangegeven heeft 
dat we de zwemvijver van Enode graag bij de vijver willen trekken. De gemeente 
staat open voor dit idee maar kan daar nu nog niet op ingaan omdat de zaak met 
Laco nog loopt. Ad vraagt om toestemming van de aanwezige leden om hierover 
verder in gesprek te gaan met de gemeente. Dit wordt door alle aanwezige leden 
gesteund. 

 13.10  Altijd vergunning nodig als er aan wedstrijden bij onze vereniging worden gevist 

Het is soms onduidelijk dat er altijd een jaarvergunning nodig is als er wedstrijden bij 
onze verenigingen worden gevist door andere verenigingen. De enige uitzondering is 
als de vijver wordt gehuurd door een andere vereniging voor een bepaald dagdeel. 
Dit is door het bestuur en Harold van Bree nogmaals onder de aandacht gebracht. 

 

14. Rondvraag 
Michael van de Vegte vertelt dat hij blij is dat Sjaak Robben lid is geworden van t Pluimke om 
controleur te kunnen worden. Hij gaat zelfs een hengeltje ingooien. 
Harold van Bree geeft een compliment aan de penningmeester voor de goede staat van de 
financien. 

15. Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en bedankt de vrijwilligers in het bijzonder voor hun 
inzet. Zonder vrijwilligers is een goed verenigingsleven niet mogelijk. 

 

 
 

 
 


