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Concept 
Notulen 19e Algemene Ledenvergadering 

gehouden op vrijdag 19 mei 2017 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 
 

 
Agendapunt 1: Opening door de voorzitter 

De heer Theo Wilken, voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 19e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter heet vervolgens de 

heren Bongers, Hölterhoff en Koppers welkom die namens het bestuur van Sportvisserij Nederland 

(SVN) aanwezig zijn. Een speciaal woord van welkom wordt gericht aan de heer Haas en zijn familie, 
de heren Jörissen, Killaars en Smeets alsmede aan de leden van het Decoratiecollege. De heren Van 

den Akker en Cornelissen hebben zich geëxcuseerd voor hun afwezigheid. 
Tevens worden de genodigden van deze avond, de kampioenen van het wedstrijdseizoen 2016, 

verwelkomd. 

Tot slot wordt een woord van welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en de bureaumedewerkers gericht. 

 
De navolgende verenigingen hebben vooraf aangegeven verhinderd te zijn deze vergadering bij te 

wonen: 
- HSV De Blauwe Sopper, Swalmen; 

- HSV Bovenmaats, Buggenum; 

- HSV De Eendracht, Broekhuizenvorst; 
- HSV Gemeente Venlo, Venlo; 

- HSV De Heisnutters, Siebengewald; 
- HSV Heksenberg, Heerlen; 

- HSV Leudal, Heythuysen; 

- HSV Ons Dobbertje, Wellerlooi; 
- HSV Oud Stein, Stein; 

- HSV Posterholt-St. Odiliënberg, Posterholt; 
- HSV Spoorweg Sportvereniging, Venlo; 

- HSV Urmond, Urmond; 
- HSV Venbergen, Valkenswaard; 

- HSV St. Petrus, Weert; 

- HSV De Wiejert, Limbricht;  
- HSV Willem Barendsz, Lottum. 

 
Alvorens met de agendapunten aan te vangen, verzoekt voorzitter Theo Wilken een moment van stilte 
in acht te nemen ter nagedachtenis aan de in het verslagjaar overleden (oud)bestuursleden). 

  
Voorzitter Wilken geeft aan zeer verheugd te zijn met de hoge opkomst en licht vervolgens toe dat de 

stukken voor deze vergadering ruim 4 weken geleden aan de secretariaten van alle aangesloten 
verenigingen zijn verstuurd. Deze waren met uitzondering van de financiële stukken tevens in te zien 

via de website van Sportvisserij Limburg. 

 
Agendapunt 2: Presentielijst 

De presentielijst is door bestuursleden van 40 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 133 stemmen.  

Vooraf hebben 16 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 

 
Van HSV Heksenberg, Heerlen, is een mail ontvangen waarin het bestuur enerzijds aangeeft zich door 

verplichtingen elders af te moeten melden voor deze vergadering en anderzijds melding wenst te 
maken van het feit dat men door Provincie Limburg is uitgenodigd om als sportvereniging 

onderbouwd met een visie te reageren op een fusie tussen de gemeente Heerlen en Landgraaf. Met 
het oog op het innemen van een gezamenlijk standpunt is het van belang dat zoveel mogelijk 

verenigingen aangeven hoe zij tegenover een fusie tussen genoemde gemeenten staan. Om een zo  
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compleet mogelijk beeld te krijgen, is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk verenigingen reageren 

waarna een gezamenlijk standpunt kan worden opgesteld. De heer Van der Nat van HSV Heksenberg 
heeft aangegeven hierover ook nog een mail aan de lokale verenigingsbesturen te sturen maar doet 

een beroep op de voorzitter van SL om het belang van een reactie van alle hengelsportverenigingen in 
deze te onderstrepen. De voorzitter vraagt de betreffende besturen gehoor te geven aan dit verzoek. 

 

Voorzitter Wilken vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 

Agendapunt 3: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2016 

De voorzitter blikt terug op een succesvol wedstrijdseizoen 2016. Er zijn in de diverse categorieën 
prima prestaties geleverd door de wedstrijdvissers waar de federatie met recht trots op is. 

De volgende heren worden onder luid applaus gefeliciteerd met hun topprestaties. 
- Danny Flipsen, kampioen A categorie bij het NK Zoetwatervissen Junioren; 

- Teun Janssen, derde in de C categorie bij het NK Zoetwatervissen Junioren; 
- Richard Feller, tweede bij het NK Zoetwatervissen Senioren. 

Het wedstrijdseizoen 2017 is inmiddels in volle gang. Sportvisserij Limburg wenst alle deelnemers aan 

de wedstrijden veel succes. 
 

St. Petrus Linne is federatief clubkampioen 2016 geworden. Piet Knoben, voorzitter van de vereniging, 
en de leden van het team worden van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Door Theo 

Wilken wordt een cheque ter waarde van een bedrag ad € 500,-- aan de voorzitter van HSV St. Petrus 

uitgereikt. 
 

Gerrit Haas heeft na jarenlange inzet op velerlei terreinen binnen met name de wedstrijdsport met 
ingang van januari jl. afscheid genomen als lid van de Projectgroep Wedstrijden. 

Het scheidend lid van de projectgroep vervulde de afgelopen decennia onder meer onderstaande 
taken: 

- Lid wedstrijdcommissie NVVS; 

- Bondscoach bij de senioren; 
- Lid Commissie Organisatie Wedstrijden; 

- Lid arbitragecommissie SL; 
- Lid Projectgroep Wedstrijden SL. 

Door de leden van het Decoratiecollege is een gouden speld geadviseerd voor deze vele verdiensten. 

Dit advies is door het bestuur van SL overgenomen. De voorzitter is dan ook verheugd om onder luid 
applaus een gouden speld van verdienste aan Gerrit Haas uit te kunnen reiken voor zijn niet aflatende 

inzet. 
 

Agendapunt 4: Concept verslag 18e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 

d.d. 20 mei 2016 
Het verslag van de 18e Algemene Ledenvergadering komt paginagewijs aan de orde.  

Spoedig na de ALV van 20 mei 2016 zijn de concept notulen aan de aangesloten verenigingen 
gestuurd met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen aan te geven bij het bestuur of de 

notuliste. Er zijn geen reacties op de concept notulen binnen gekomen. 
Hans Logtens heeft na ontvangst van de stukken ten behoeve van deze vergadering een mail 

gestuurd met diverse vragen c.q. kanttekeningen waaronder een tweetal opmerkingen met betrekking 

tot de notulen. 
Betreffende mail is in de AB-vergadering van 15 mei besproken waarna is afgesproken de diverse 

opmerkingen te behandelen onder de betreffende agendapunten. Het schrijven van Hans Logtens 
wordt voor de volledigheid bij de notulen gevoegd. 
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Pagina 3: 

“Daarnaast is het uitvoerig toegelicht en besproken tijdens de drie regiobijeenkomsten in het najaar 

van 2015 en nog eens in de bijeenkomsten van maart 2016." De cursief gedrukte tekst is op verzoek 
van Hans Logtens aan deze zin toegevoegd. 

 
Pagina 5: 

“In het verleden is er door diverse bestuursleden aangegeven dat het geld op een andere wijze ten 

gunste van verenigingen dient te komen.” Hans Logtens heeft in zijn mail verzocht om toe te lichten 
of deze opmerking van een van de verenigingen kwam of van een van de bestuursleden van SL. 

Voorzitter Wilken licht toe dat hij door het naluisteren van de bandopname heeft geconstateerd dat 
deze opmerking vanuit de verenigingen is geplaatst. 

 

Er zijn verder geen aan- of opmerkingen en het verslag wordt aldus vastgesteld en goedgekeurd met 
dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
 
Agendapunt 5: Jaarverslag 2016 

Het jaarverslag 2016 wordt paginagewijs doorgenomen.  
Wim Opbroek, HSV ’t Bliekske, Horst: verzoekt om namen op te nemen onder de foto’s, zodat voor 

eenieder bekend is wie deze personen zijn. De voorzitter geeft aan dit een terechte opmerking te 

vinden. Met ingang van het volgende jaarverslag zullen, daar waar mogelijk en waar toestemming 
voor is verkregen, namen bij de foto’s worden opgenomen. 

 
Pagina 7:  

Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje, Wessem: doet de suggestie om met ingang van volgend 

jaarverslag een verkorte balans op te nemen.  
De voorzitter licht toe hier rekening mee te houden bij het samenstellen van het volgende jaarverslag. 

Pagina 8: 
Naar aanleiding van het aantal leden merkt de voorzitter op dat SL de enige federatie is die in het 

aantal VISpassen is gestegen. Helaas geldt dit niet voor het aantal JeugdVISpassen. Dit aantal is in 
het afgelopen jaar helaas drastisch afgenomen. Dit betrof een landelijke tendens. 

Pagina 17:  

Hans Logtens, HSV De Goede Hoop, Blerick: refereert in zijn mail aan de laatste 2 zinnen op pagina 
17 van het jaarverslag en verzoekt om een toelichting. “In het najaar is een projectvoorstel 

geschreven om een steilwand, die met de werkzaamheden bij Maasband is ontstaan, te behouden. 
Daarmee kan een grote hoeveelheid grind worden behouden die de komende jaren door erosie in 

nieuwe paaigrond voor kopvoorn en barbelen kan overgaan”.  

Thijs Belgers licht toe dat het Eiland van Maasband een zeer belangrijke paaiplek is voor barbelen en 
kopvoorn. Het is een van de beste plekken voor vliegvissers op de Grensmaas. In het project voor de 

Grensmaas is betreffende oever al bijna volledig weggegraven. Deze oever was een soort grindmotor, 
door erosie kwam er ieder jaar grind vrij dat neersloeg bij het Eiland van Maasband en waar de vissen 

konden paaien. Nu de oever bijna weg is, staan de paaiplekken onder druk. Binnen de Projectgroep 

Grensmaas streeft men hier toch iets aan te doen om een stuk van de oever te behouden of om daar 
regelmatig nieuw grind te laten storten.  

Pagina 28:  
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop, Blerick: beschrijft in zijn mail naar aanleiding van de personalia, 

project- en werkgroepen met betrekking tot het Decoratiecollege dat iedereen zijn of haar hobby is 
gegund maar dat 6 personen ter beoordeling van gemiddeld ca. 10 kandidaten per jaar toch wel wat 

veel is. Een college met 3 leden en secretariële ondersteuning lijkt voldoende. 

De voorzitter licht toe dat het Algemeen Bestuur vindt dat er zo breed mogelijk knowhow verspreid 
over de hele provincie moet worden gewaarborgd. Gelet op de kwaliteit van de adviezen wil het 

bestuur hier voorlopig aan vasthouden en geen verandering in het aantal leden aanbrengen. Wellicht 
dat dit in de toekomst kan veranderen. 

Pagina 28: 

Hans Logtens, HSV De Goede Hoop, Blerick: vraagt in zijn schrijven waarom er geen melding met 
personalia van het Project Inrichting Archief is gemaakt.  
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Door de voorzitter wordt aangeven dat er in die hoedanigheid geen projectgroep bestaat, bij het 

afdrukken van het rapport door de accountant is er iets verschoven waardoor genoemd bedrag in 
plaats van bij het Project Grensmaas Gezond abusievelijk bij Inrichting Archief is geplaatst. Dit is 

onjuist, in het officiële en ondertekende rapport is dit uiteindelijk correct opgenomen maar de stukken 
waren op het moment dat deze correctie werd doorgevoerd reeds gedrukt.   

 

Verder zijn er geen aandachtspunten door de leden opgemerkt. 
 

Het jaarverslag 2016 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers voor 
kennisgeving aangenomen. 
 
Agendapunt 6a: Jaarrekening 2016 
De jaarrekening 2016, het rapport van de accountant, de goedkeurende verklaring en de toelichting 

van het bestuur zoals opgesteld door penningmeester Heijthuisen zijn vooraf toegestuurd. 
 

Voorzitter Wilken licht toe dat van één vereniging vooraf een vraag is ontvangen.  
Hans Logtens, HSV De Goede Hoop, Blerick: vraagt om een toelichting op het Project Inrichting 

Archief. De vraag omtrent de personalia van de “projectgroepleden” is reeds door de voorzitter 

behandeld onder agendapunt 5, laatste alinea, pagina 3 van deze notulen. 
 

De realisatie over 2016 laat een negatief resultaat zien van € 35.620,--  (in 2015 € 1.571,-- positief). 
Wim Geilen, HSV De Swalm, Swalmen: vraagt of het verlies ad € 35.620,-- inclusief de afkoopsom aan 

M. Budé is. De voorzitter bevestigt dit. 

 
Na de toelichting van de voorzitter wordt de jaarrekening 2016 door de aanwezigen vastgesteld. 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat de penningmeester en het bestuur van SL decharge van het 
financiële beheer en beleid wordt verleend.  
 
6b. Begroting 2017 
Voorzitter Wilken licht de begroting toe die iedereen bij de stukken heeft ontvangen. De toelichting 

was tevens bij de stukken ten behoeve van deze ALV gevoegd.  
De voorgestelde begroting 2017 sluit met een negatief saldo.  

 
De voorzitter vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering instemt met de begroting 2017. 
 
6c. Voorstel verhoging afdracht  
Het bestuur stelt voor de afdracht voor de federatie ingaande 01.01.2019 te verhogen met € 1,50 per 
VISpas. 

Tijdens de ALV van 2016 is het beleidsplan van SL vastgesteld evenals het beleidsplan “Op weg naar 

de Top” van SVN met betrekking tot de wedstrijdsport. In het beleidsplan van de federatie zijn diverse 
belangrijke punten zoals bereikbaarheid, beheersbaarheid en visstand opgenomen. Ook in de 

komende periode zal hieraan enorm veel aandacht dienen te worden besteed. In dat kader is het 
bestuur genoodzaakt om een kleine verhoging door te voeren. Men heeft reeds weten te realiseren 

dat het geprognotiseerde verlies beduidend minder is geworden maar in de komende jaren zal toch  
het niveau moeten stabiliseren, wil de service richting de verenigingen gegarandeerd blijven, de jeugd 

die aandacht krijgt die benodigd is, de bereikbaarheid worden geoptimaliseerd etc. Daarnaast moet 

kritisch worden gekeken naar de wateren die de federatie huurt of wellicht wil gaan huren. Zo heeft 
het bestuur bij diverse verenigingen reeds weten te realiseren dat daar inmiddels naar beneden 

bijgestelde prijsafspraken zijn gemaakt, de overeenkomst met John Nelissen is opgezegd etc. Om 
bepaalde calamiteiten te kunnen opvangen, is echter een bepaald weerstandvermogen nodig om hier 

adequaat op in te kunnen springen. Dit jaar zijn er meer weekvergunningen verkocht tegen een 

hogere verkoopprijs en is het aantal VISpashouders gestegen met 1.000 en dat is gunstig. Of dit 
gehandhaafd kan blijven, is de vraag. Ook daar waar visrechten worden aangeboden, moet er snel op 

in worden gesprongen. 
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Wim Opbroek, HSV ’t Bliekske, Horst: merkt op dat vorig jaar dezelfde vraag aan de leden is 

voorgelegd, het betrof toen een voorstel om met € 2,50 te verhogen. Nu ligt er een voorstel om te 
verhogen met een bedrag ad € 1,50. Wim Opbroek stelt voor om met € 1,00 te verhogen. Hij spreekt 

de verwachting uit dat SVN volgend jaar ook gaat verhogen. Hij geeft aan dat hier op dit moment nog 
geen uitsluitsel over is maar dat het wel een reële verwachting is die voor de verenigingen dan toch 

verhoging op verhoging betekent.  

 
Theo Wilken geeft aan dat het bedrag ad € 1,50 “the bottom” is om de zaken voortkomend uit het 

beleidsplan te realiseren. Ook de serviceverlening richting de verenigingen dient op peil te worden  
gehouden. Als datgene moet worden waargemaakt dat gezamenlijk in het beleidsplan is afgesproken, 

is een verhoging van € 1,50 noodzakelijk om niet ieder jaar met verlies af te sluiten en op die wijze in 

te teren op het vermogen. 
 

Wim Opbroek: vraagt wat is de investering van Sportvisserij Limburg de afgelopen jaren geweest is in 
wateren, aankopen etc. 

De voorzitter geeft aan net als het afgelopen jaar ook in 2017 weer diverse verenigingen financieel te 
ondersteunen door subsidies te verstrekken.  

Wim Opbroek: vraagt of er ook wordt gekeken of er van het kapitaal een bepaald water kan worden 

aangekocht. 
De voorzitter geeft aan dat men continu bezig is met het verkrijgen van zoveel mogelijk goed 

viswater. Daarnaast is er op dit moment activiteit gaande zoals o.a. op de Noordervaart, de Maas, en 
de Maasplassen etc. 

 

Hans Logtens, HSV De Goede Hoop, Blerick: heeft in de eerder aangehaalde mail de opmerking 
gemaakt dat het vermogen bijna € 600.000,-- bedraagt en dat men eerst moet aanzien of 2017 

daadwerkelijk wordt afgesloten met een exploitatieverlies. Indien dit het geval is kan dit verlies 
worden ingeteerd op het vermogen en er vervolgens alsnog bekeken worden of een voorstel tot 

verhoging van de afdracht aan de leden moet worden voorgelegd.   
Voorzitter Wilken hamert op het feit dat een sluitende begroting wordt nagestreefd.  

 

Nick Husson, HSV Juliana, Elsloo: merkt op dat in het voorstel staat dat met € 1,50 per VISpas per 
jaar wordt verhoogd. De voorzitter verduidelijkt dat dit niet het geval is. Per jaar betekent niet dat er 

jaarlijks wordt verhoogd. Juiste lezing dient te zijn dat met ingang van 1 januari 2019 eenmalig met € 
1,50 wordt verhoogd. In dat geval wordt met ingang van genoemde datum € 9,50 per jaar per lid aan 

afdracht betaald en een verhoging ad € 1,50, zodat de afdracht per 1 januari 2019 in totaal € 11,-- 

bedraagt. 
Tevens wordt door Nick Husson opgemerkt dat de handelingsvergoeding ad € 1,-- met ingang van 

01.01.2019 is vervallen en dat dit toch ook als een verhoging van SVN kan worden gezien.   
 

Na deze discussieronde geven de leden aan dat een schriftelijke stemming niet noodzakelijk is. Het 

voorstel wordt bij acclamatie aangenomen.  
 
Het voorstel inzake het verhogen van de afdracht met een eenmalige verhoging van de afdracht ad  
€ 1,50 per VISpas per 1 januari 2019 is aangenomen. 
 

Agendapunt 7: Rooster van aftreden  

7a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
Bestuurslid Theo Hendriks heeft door zijn verhuizing naar Zeeland met ingang van 1 januari jl. 
afscheid genomen als bestuurslid en portefeuillehouder Jeugd. Voorzitter Wilken roept de aanwezige 

bestuursleden op om na te denken over een geschikte kandidaat binnen de eigen geledingen die 
affiniteit heeft met de portefeuille Jeugd en dit aan te geven bij het bestuur van SL. 

Het bestuur van de federatie bestaat statutair uit maximaal 7 leden. Indien zich de komende periode 

een geïnteresseerde kandidaat zal aanmelden, wordt dit gecommuniceerd en wordt hier tijdens de 
volgende ALV bij de behandeling van het rooster van aftreden op teruggekomen.  
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Conform het rooster van aftreden is Gerard Heijthuisen aftredend. De penningmeester heeft zich 

herkiesbaar gesteld. De aanwezigen wordt gevraagd of zij een schriftelijke stemming wensen of dat 
bij acclamatie gestemd kan worden.  

 
Gerard Heijthuisen wordt bij acclamatie herbenoemd voor een periode van 3 jaar met ingang van 
deze ALV. 
 
Tevens zijn conform het rooster van aftreden de bestuursleden Cornel van Schayck, Thijs Belgers en 

Didier Lemmens aftredend. De bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. De aanwezigen wordt 
gevraagd of zij een schriftelijke stemming wensen of dat bij acclamatie gestemd kan worden.  

 

Cornel van Schayck, Thijs Belgers en Didier Lemmens worden bij acclamatie herbenoemd voor een 
periode van 3 jaar met ingang van deze ALV. 
 
Met het nu voorgestelde rooster van aftreden wordt eveneens ingestemd. 

Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje, Wessem: geeft aan dat uit het rooster van aftreden blijkt dat 
de voorzitter en secretaris aftreden in verschillende jaren. Echter, het overige bestuur treedt af per 

gelijke datum niet zijnde een zelfde jaar als de voorzitter en secretaris. Voor de continuïteit van het 
bestuur zou het raadzaam zijn als in de toekomst het rooster van aftreden van de overige 

bestuursleden wordt verdeeld over 2 jaren. 

De voorzitter dankt Ger Timmermans voor zijn constructieve opmerking en zegt toe dat in de aanloop 

naar de volgende ALV kritisch naar het rooster van aftreden zal worden gekeken.  

Agendapunt 8: Stand van zaken JeugdVISpas 

De voorzitter geeft aan dat tijdens de vorige ALV de subsidieregeling voor de JeugdVISpas is 
aangenomen. Tot op heden heeft circa 20% van de aangesloten hengelsportverenigingen zich voor 

deelname aan de regeling aangemeld. 
 

Wim Geilen, HSV De Swalm, Swalmen: geeft aan dat de aantallen in de presentatie vertekend zijn. Er 
is een verschil tussen JeugdVISpashouders en aantallen jeugdvergunningen. In de presentatie is 

slechts het aantal JeugdVISpassen opgenomen. 

De voorzitter merkt op dat dit klopt, dit zijn de cijfers per 31 december 2016 met betrekking tot de 
JeugdVISpassen welke door SVN zijn aangeleverd. Op de aantallen verkochte eigen jeugdvergun-

ningen binnen de verenigingen heeft SVN geen zicht.    
 

Er is onlangs een Mulier-onderzoek afgerond. Door Sportvisserij Nederland is in samenwerking met 

het Mulier-Instituut een landelijk onderzoek gehouden door middel van enquêtes onder 
hengelsportverenigingen. In het betreffende rapport staan diverse goede en concrete adviezen waar 

het bestuur van SL intern mee aan de slag gaat. In de regiobijeenkomsten wordt er bij de leden op 
teruggekomen om gezamenlijk de krachten te bundelen om de positie in de diverse regio’s te 

versterken. Gelet op de conclusies in het rapport liggen er nog tal van mogelijkheden. 

 
Tevens is door SVN onder begeleiding van NOC*NSF een groot onderzoek naar jeugd gestart. De 

resultaten van dit onderzoek hoopt men tijdens de ALV van 2018 te kunnen presenteren.  
  

Agendapunt 9: Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Nederland   
Alle aangesloten hengelsportverenigingen hebben een uitnodiging ontvangen voor de ALV van SVN 

d.d. 10 juni a.s. Iedereen is van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. 

 
Agendapunt 10: Datum Algemene Ledenvergadering 

De voorgestelde datum voor de ALV in mei 2018 blijkt wederom één dag voor de Nationale 
Hengelsportdag te liggen.  
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Ger Timmermans, HSV ’t Loze Vissertje, Wessem: geeft aan dat 25 mei 2018 voor verenigingen die 

aan de Nationale Hengelsportdag deelnemen, een onhandig gekozen datum is en verzoekt een andere 
datum voor te stellen.  

De voorzitter zegt toe dat gekeken wordt naar een alternatieve datum en dat een nieuw voorstel 
spoedig aan de leden wordt gemaild. Wellicht wordt dan wel afgeweken van de voor de ALV van SL 

gebruikelijke vrijdagavond.  

  
Alvorens naar het volgende agendapunt over te gaan, wordt de vergadering onderbroken door de 

binnenkomst van Sjraar Cox, burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen. Voorzitter Wilken geeft 
aan vereerd te zijn dat de burgemeester aanwezig is om Gerrit Haas als zeer gewaardeerd lid toe te 

spreken en koninklijk te onderscheiden.  

 
Na lovende woorden over de tomeloze inzet in de diverse door Gerrit Haas vervulde functies reikt de 

burgemeester vervolgens op gepaste wijze maar zeker ook met de nodige humor Gerrit Haas de 
koninklijke onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit in aanwezigheid van zijn 

echtgenote, zoon en dochter.  
 

Agendapunt 11: Mededelingen 

De voorzitter attendeert de aanwezigen op onderstaande zaken: 
- op 27 mei is het Nationale Hengelsportdag; 

- op 10 en 11 juni vinden de landelijke controledagen plaats; 
- op 24 en 25 juni vindt In samenwerking met VVV Midden-Limburg en diverse andere partners 

Maasplassen Nautique plaats. Sportvisserij Limburg is met een stand en diverse demo’s 

vertegenwoordigd op de parkeerplaats bij Marina Oolderhuuske; 
- op zondagochtend om 9.35 uur wordt “Bart leert vissen” uitgezonden bij Nickelodeon. 

Presentator Bart krijgt tijdens 4 uitzendingen les van viskid Boaz. 
 

Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 
Har Slabbers van HSV St. Petrus, Linne doet een dringend verzoek aan alle aanwezigen om binnen de 

verenigingen uit te kijken naar potentiële kandidaten die als vrijwilligers een bijdrage willen leveren 

om het jeugdwerk binnen de federatie naar een hoger niveau te tillen om hierin een stap voorwaarts 
te kunnen zetten. 

 
Geconstateerd wordt dat er verder geen vragen zijn.  

 

Ter afronding bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun inbreng, wenst 
iedereen wel thuis en nodigt eenieder uit gezamenlijk een glas champagne te drinken en het glas te 

heffen. Voorzitter Wilken sluit de vergadering om 21.25 uur. 
 

 

Roermond, 28 mei 2018 
 

de notuliste,   de waarnemend voorzitter  
 

 
 

 

P. Koelen   M.H.A.M. Belgers 
 

 


