
 
 

 

Agenda Algemene Leden Vergadering 
 

Datum: 23-03-2022 

Locatie: Sint Anthoniusgilde, Mulakkers 5674 TV Nuenen 

Uitgenodigd: Alle leden van H.S.V. ‘t Pluimke 

 

1. Opening vergadering door voorzitter  

Onze voorzitter Ad Warmoeskerken opent de vergadering en heet iedereen welkom 

 

2. Goedkeuring notulen 

De notulen van de ALV in 2022 worden ter goedkeuring aangeboden 

 

3. Vaststellen agenda  

Eventuele aanvullen agendapunten voor agendapunt 15 worden benoemd 
 

4. Statuten & Huishoudelijk reglement 

Zoals besproken op de ALV van 23-03-2022 zijn de statuten en huishoudelijk reglement verouderd.  
Het bestuurd heeft nieuwe (standaard) statuten bij de Notaris laten opstellen en het huishoudelijk 
reglement opgesteld gebaseerd op een de richtlijnen van sportvisserij Nederland. Deze vindt u alvast 
als bijlage bij deze uitnodiging.  
 
Gevraagd: akkoord op nieuwe statuten en deze laten inschrijven in KvK 
Gevraagd: akkoord op nieuw huishoudelijk reglement 
 

5. Financieel verslag  
De penningmeester ligt het financieel jaarverslag van 2022 toe en geeft inzicht in de begroting voor 
2023 

 

6. Kascontrolecommissie  

De kascontrolecommissie ligt de controle van jaar 2022 toe.  
Voorstel 1: voor de A.L.V.: goedkeuring voor het financieel jaarverslag 2022 en controle kascommissie 

Voorstel 2: vaststellen kascontrolecommissie 2023 

 

7. Herkiezen bestuur 

Ad Warmoeskerken is sinds 2019 penningmeester van ’t Pluimke. Na 3 jaar moeten de 
bestuursfuncties altijd herkozen worden. 

 

Voorstel: Ad Warmoeskerken blijft penningmeester voor de periode van 3 jaar. 

 

8. Bedank oud bestuurs- en commissielid 

We willen Danny van Kuringen en Michael van de Veghte bedanken voor hun inzet voor de 
vereniging.  
 

9. Pauze  

 



 
 

 

10. Samenstelling commissies 

2 voorstellen omtrent de commissies: 

1) Er is een vacature voor aanspreekpunt controleur commissie 

2) Er is een vacature voor lid in de vijver beheer commissie 

 

Zijn er al leden die dit op willen pakken? 

 

11. Witvis reglement 

Uit de commissievergadering is naar voren gekomen om het witvis reglement aan te passen.  

De gevlochten hoofdlijn i.c.m. 15m nylon voorslag willen we niet meer toestaan, enkel alleen nylon 
hoofdlijn met e.v.t. een gevlochten onderlijn (max 20cm) is toegestaan. Redenatie is dat bij het haken 
van karper er met gevlochten lijn het gevecht te wild wordt omdat er geen rek op de lijn zit. Hierdoor 
is kans op beschadiging groter. 

 

Voorstel aan ALV: aanpassen witvis reglement: Gevlochten hoofdlijn is niet toegestaan, nylon 
hoofdlijn met max. 20cm gevlochten onderlijn is wel toegestaan. 

 

12. Mededelingen vanuit het bestuur 

Het bestuur deelt enkele mededelingen 

 

13. Toelichting commissie activiteiten 

De commissies geven toelichting op hun uitgevoerde activiteiten in 2022 en de geplande in 2023 

Aan het woord komen de witvis-, karper & beheer commissie. 

 

14. Visser van ’t Jaar 2022 

Uitreiking van de bokaal visser van ’t jaar 

 

15. Ingezonden stukken & aanvullende agendapunten 

Eventuele ingezonden stukken of aanvullende agendapunten uit agendapunt 2 komen hier aan de 
orde. 

 

16. Rondvraag  

Ruimte voor vragen aan het bestuur of de A.L.V. 

 
17. Sluiting  
Afsluiting van de vergadering 


