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gehouden op vrijdag 20 mei 2016 in Congrescentrum Het Forum, Roermond 

 
 
Agendapunt 1: Opening door de voorzitter 
De heer Theo Wilken, voorzitter van Sportvisserij Limburg (SL), opent de 18e Algemene 
Ledenvergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter heet vervolgens de 
heer Marteijn welkom die namens het bestuur van Sportvisserij Nederland (SNL) aanwezig is. Ook de 
heer Aarts, lid van het Management Team van SNL wordt hartelijk welkom geheten. De heren 
Biondina, bestuurslid SNL, en Bongers, directeur SNL, zijn verhinderd deze vergadering bij te wonen 
i.v.m. verplichtingen elders. De heer Killaars, voorzitter van de Arbitragecommissie, heeft eveneens 
aangegeven door andere verplichtingen verhinderd te zijn. De heer Jörissen, ere-lid, heeft zich  
geëxcuseerd voor zijn afwezigheid evenals de heer Smeets, lid van de arbitragecommissie. De heer 
Haas, lid van de Arbitragecommissie, wordt welkom geheten, evenals de genodigden van deze avond, 
de heer Vroegrijk van de Groene Brigade, de heer Majoie van het Huis voor de Sport Limburg en de 
heer Timmermans van HSV Het Loze Vissertje, Wessem. 
Tot slot wordt een woord van welkom aan de leden van de project- en werkgroepen van Sportvisserij 
Limburg en de bureaumedewerkers gericht. 
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om Patricia Koelen, één van de bureaumedewerkers, 
namens het bestuur met een prachtige bos bloemen en een doos bonbons te bedanken voor haar niet 
aflatende inzet in het afgelopen jaar. 
 
De navolgende verenigingen hebben aangegeven verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. 
 
- HSV De Stuwkanters, Belfeld; 
- HSV De Meun, Blerick; 
- HSV De Ruisvoorn, Helden; 
- HSV De Wiejert, Limbricht; 
- VVM Maastricht; 
- HSV Grondel Geduld, Meerlo; 
- HSV De Vrolijke Vissers, Nieuwstadt; 
- HSV Pey e.o., Pey-Echt; 
- VVVL, Sittard; 
- HSV De Maashoek, Steyl; 
- HSV De Snoekbaars, Tegelen; 
- HSV Urmond; 
- HSV Ons Dobbertje, Wellerlooi. 
- Afmelding voor de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 mei 2016 van Sportvisserij Limburg van  
  HSV De Goede Hoop 1919 Blerick. Met de uitdrukkelijke complimenten voor de verzorging van de  
  stukken t.b.v. de Algemene Ledenvergadering en de verleende transparantie inzake het financiële 
  gedeelte. 
 
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). 
  
Onderstaande bestuursleden zijn naar aanleiding van hun jarenlange niet aflatende inzet als 
vrijwilliger koninklijk onderscheiden. 
De heer Marcel Heyligers, bestuur HSV De Wiejert, Limbricht, is op 26 april jl. benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
De heer Jos Muisers, bestuur HSV De Forel, Reuver, werd op 26 april jl. eveneens benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau.  
De heren krijgen een welverdiend applaus. 
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Voorzitter Wilken licht toe dat de stukken voor deze vergadering ruim 4 weken geleden aan de 
secretariaten van alle aangesloten verenigingen zijn verstuurd. 
 
Agendapunt 2: Presentielijst 

De presentielijst is door bestuursleden van 40 aangesloten hengelsportverenigingen (HSV’en) 
getekend. Deze verenigingen vertegenwoordigen in totaal 132 stemmen.  
Vooraf hebben 14 verenigingen aangegeven verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Voorzitter Wilken vraagt of eenieder kan instemmen met de agenda.  
 
De agenda wordt door de aanwezige verenigingsbestuurders vastgesteld. 
 

Agendapunt 3: Concept verslag 17e Algemene Ledenvergadering Sportvisserij Limburg 

d.d. 29 mei 2015 
Het verslag van de 17e Algemene Ledenvergadering komt paginagewijs aan de orde.  
Ter kennisgeving is de presentatie “Samen actief met jeugd” bijgevoegd. 
 
Pagina 7 
Beaamd vervangen door beaamt. 
Pagina 8  
De heer Van der Nat, HSV Heksenberg, Heerlen 
Merkt op dat afgesproken is dat op de agenda van de ALV voor SL het agendapunt “Sportvisserij 
Nederland” geplaatst zou worden. Hij geeft aan dat hij niet bij de regiobijeenkomsten in maart is 
geweest, zodat hij niet kan oordelen of daar wellicht al plannen van de landelijke organisatie 
ontvouwd zijn.  
De voorzitter geeft aan dat het vrijwel onmogelijk is om voorstellen van de landelijke organisatie te 
agenderen voor deze ALV, omdat de stukken voor de landelijke ALV nu eenmaal 5 weken later dan 
onze eigen stukken worden verzonden. Hier kun je dus niet op inspelen tijdens de ALV. Tijdens de 
regiobijeenkomsten zijn er geen landelijke zaken aan de orde gesteld.  
Afspraak: van de regiobijeenkomsten worden korte verslagen (dus zonder discussievoeringen) 
opgesteld en beschikbaar gesteld aan de aangesloten verenigingen. N.B. De verslaglegging n.a.v. de  
regiobijeenkomsten in maart 2017 is 29 maart jl. op de website geplaatst.  
Afspraak: de stukken van de ALV van SNL zullen indien mogelijk (dus wanneer deze beschikbaar zijn 
voorafgaande aan de ALV van SL) worden nagezonden, zodat hier tijdens de ALV van SL op kan 
worden ingespeeld. 
 
Er zijn verder geen aan- of opmerkingen en het verslag wordt aldus vastgesteld en goedgekeurd met 
dank aan de samenstelster Patricia Koelen. 
 

Agendapunt 4: Jaarverslag 2015 
Het voorwoord (tot en met pagina 6) wordt voor kennisgeving aangenomen.  
Pagina 5: I.p.v. een zilveren speld hebben 5 leden van HSV De Lou, Heel een bronzen speld 
ontvangen. Dit staat niet correct weergegeven in het jaarverslag. Daarnaast ontbreekt in het 
jaarverslag dat aan de heer Thissen van HSV Gemeente Venlo een zilveren speld is uitgereikt. In het 
jaarverslag van 2016 wordt hier alsnog melding van gemaakt door een erratum met de correcte 
gegevens bij het jaarverslag 2016 te voegen. 
Voorzitter Wilken verzoekt de leden vervolgens paginagewijs melding te maken van eventuele 
opmerkingen. De pagina's 5 tot en met 24 komen alle aan de orde.  
Pagina 22: De heer V.d. Coelen, HSV ’t Bliekske, Horst geeft n.a.v. de tekst “Verplaatsen 
Hengelsportverenigingen Ooijen-Wanssum” aan dat hier 2 aparte projecten in één artikel zijn 
samengevat.  
De juiste tekstweergave m.b.t. beide projecten is als volgt. 
 “Verplaatsen Hengelsportverenigingen Ooijen-Wanssum” 
Voor deze grote operatie werd, in samenwerking met Sportvisserij Nederland, zowel financieel als 
ecologisch, meegedacht over de verplaatsing van de verenigingen en bijbehorende activiteiten in Horst 
aan de Maas.  
“Privatiseren van de onderhoudskosten” 
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De gemeente heeft zich ingezet om meer inzicht te krijgen in het maken van kosten voor het beheer 
van de viswateren. Inzet van de gemeente is een zogenaamde privatiseringsactie van het beheer. Daar 
het ook voor deze gemeente om veel geld gaat, is er een adequate en gepaste samenwerking tussen 
de verenigingen noodzakelijk. Dit is door alle partijen ook als zodanig opgepakt. Het overleg verloopt, 
traag maar constructief.  
 
Verder zijn er geen aandachtspunten door de leden opgemerkt. 
 
Het jaarverslag 2015 van Sportvisserij Limburg wordt met dank aan de samenstellers voor 
kennisgeving aangenomen. 
 
Agendapunt 5: Beleidsplan Sportvisserij Limburg “Samen Beleven” 

De Werkgroep Beleidsplan van Sportvisserij Limburg, bestaande uit enkele bestuursleden en 
stafmedewerkers, is in 2014 onder leiding van organisatieadviseur Joseph Majoie van het Huis voor de 
Sport Limburg verder gegaan met de uitkomsten van de regiobijeenkomsten en de sterkte-zwakte 
analyse van 2014. De belangrijkste aandachtspunten zijn in concrete doelen omgezet en deze doelen 
zijn ondergebracht in vijf beleidsvelden: Financiën, Organisatie en Maatschappelijke Rol, Promotie, 
Aanbod, Viswater en Controle. Deze beleidsvelden zijn door de werkgroep in het nieuwe beleidsplan 
duidelijk beschreven.  
 
Bovendien hebben de actiepunten die uit de doelen voortvloeien allemaal een startpunt meegekregen. 
Een van de gevolgen van het nieuwe beleidsplan is dat er nieuwe projectgroepen nodig zullen zijn om 
met de actiepunten aan de slag te gaan. Het organogram van de organisatie is daarop aangepast. 
Ook heeft de werkgroep de missie en de visie van de organisatie aangescherpt. Zo kan er beter 
richting en uitvoering gegeven worden aan alle taken, die nodig zijn om de belangen van de 
sportvisserij in Limburg te behartigen. Het conceptbeleidsplan is voor inspraak toegestuurd naar alle 
aangesloten hengelsportverenigingen. Daarnaast is het uitvoerig toegelicht en besproken tijdens de 
drie regiobijeenkomsten in het najaar van 2015. Aan de hand van alle opmerkingen is het 
conceptbeleidsplan verbeterd en aangepast. 
 
Bestuurslid Cornel van Schayck geeft een presentatie n.a.v. het vast te stellen beleidsplan “Samen 
Beleven”. Onderstaande zaken uit het beleidsplan worden toegelicht. 
 
Visie 
Sportvisserij Limburg wil samenwerken aan een stabiele toekomst voor alle bij de hengelsport 
betrokken partijen, waarin respect voor de natuur en zorg voor de vis en een goede visstand 
gewaarborgd zijn. 

• Sport voor iedereen, brengt mensen samen, jong èn oud 
• Wedstrijdsport èn recreatieve sport 
• In de natuur èn met de natuur 
• Bescheiden sport, meer dan een plekje aan de waterkant is niet nodig 

Missie  
‘Sportvisserij Limburg wil alles wat de hengelsport in Limburg betreft, beter zichtbaar maken en 
zichtbaar beter maken’. 
 
Jaarprogramma 2016 
- Contacten met onze partners in de regio, versterken imago sportvisserij 
- Versterken van de projectorganisatie  

• Jeugd 
• Ouderen 
• Vernieuwing 
• Vrijwilligers 

 
Vaststelling beleidsplan 
De vergadering stemt in met het Beleidsplan “Samen Beleven”. 
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Agendapunt 6: Jeugd 
Presentatie Ger Timmermans, voorzitter HSV Het Loze Vissertje, Wessem 

De voorzitter van HSV Het Loze Vissertje, Wessem, geeft op uitvoerige wijze aan hoe deze Wessemse 
vereniging er alles aan doet om met vele vrijwilligers jeugdleden te enthousiasmeren voor de 
hengelsport. De volledige presentatie is via infovisclubwessem.nl opvraagbaar.  
De vereniging is begonnen met de jeugdactiviteiten via folders en het plaatselijke weekblaadje onder 
de aandacht te brengen van de Wessemnaren. Na afloop waren er ook leuke verslagen met foto’s op 
de website te bekijken. Met in het achterhoofd de gedachte ‘Reclame gaat voor de verkoop uit’, is de 
vereniging het jaar daarop in een nog bredere omgeving, samen met HSV de Lou gaan folderen voor 
de jeugdactiviteit in de haven van Wessem. Het aantal deelnemers en het enthousiasme nam ieder 
jaar toe. Hierdoor is nu iedereen in Wessem en omgeving op de hoogte van de leuke visactiviteiten 
die de hengelsportverenigingen organiseren en staat de vereniging met deze jeugdactiviteit heel 
positief aangeschreven in Wessem en omgeving.   
 
6a. Voorstel verhoging afdracht JeugdVISpas per 1 januari 2017 
Voor het vissen op de Maas en/of Maasplassen worden vergunningen voor de jeugd verstrekt. Om 

deze vergunning te kunnen uitgeven worden door de federatie (buiten die van de verenigingen) 

kosten gemaakt. Dit betreft drukkosten, verzendkosten en financiële administratie. 

Van oudsher worden door de verenigingen jeugdvergunningen afgegeven tegen een betrekkelijke lage 

lidmaatschapsprijs. De federatie noch Sportvisserij Nederland hebben enig zicht op de aantallen van 

deze vergunningen. Ook een mogelijke doorstroom naar de JeugdVISpas met alle mogelijke voordelen 

(tweede hengel, vrij vissen ook buiten de vereniging etc.) zijn niet meetbaar.  

Sportvisserij Limburg, maar ook Sportvisserij Nederland, willen: 
a. de vergunningendruk verlagen; 
b. lage lidmaatschapskosten; 
c. grotere instroom van jeugdleden; 
d. vasthouden van jeugdleden. 

In 2014 werd door de ALV van Sportvisserij Nederland het besluit genomen om met ingang van het 

seizoen 2016 de prijs van de JeugdVISpas in heel Nederland gelijk te stellen op € 15,-- per jaar. Dit 

geldt als een advies. Iedere vereniging is hierin autonoom.  

Hiermede wordt nagestreefd om uniformiteit in geheel Nederland te bewerkstelligen. Sportvisserij 

Limburg heeft zich hierbij aangesloten en al haar leden wordt geadviseerd dit voorstel in de 

contributies per 1 januari 2017 te laten ingaan. Voor sommige verenigingen betekent dit een verlaging 

van de contributie, voor andere verenigingen een verhoging van de contributie voor hun jeugdleden. 

Voor de meeste Limburgse verenigingen zou het een verhoging van de contributie betekenen. 

De verwachting is dat invoering van dit voorstel op termijn meer jeugdleden oplevert en later ook 

meer seniorleden. Mede met het zicht op de langere termijn wordt de leden voorgesteld om 

verenigingen een financiële tegemoetkoming in de vorm van een subsidie (zie agendapunt 6b) te 

doen om dit beleid op de wat langere termijn gestalte te geven. Dit in combinatie met de acties welke 

voortvloeien uit het beleidsplan. 

De vergadering wordt voorgesteld de afdracht voor de JeugdVISpas vast te stellen op € 2,50 per pas 

per jaar (was € 1,75), ingaande 1 januari 2017. 

De leden geven aan besluitvorming aangaande het voorstel bij schriftelijke stemming te willen laten 
plaatsvinden. 
De stemcommissie bestaat uit de heer Van den Akker, HSV De Peel, Deurne, de heer Geilen, HSV De 
Swalm, Swalmen, en de heer van der Nat, HSV Heksenberg, Heerlen.  
 
De stemming wijst het navolgende uit:  
85 stemmen voor 
47 stemmen tegen 
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Het voorstel inzake verhoging van de afdracht van de JeugdVISpas van € 1,75 naar € 2,50, ingaande 
1 januari 2017, is hiermee aangenomen. 
 
6b. Subsidie JeugdVISpas  
Ter tegemoetkoming ligt er tevens een voorstel om de verenigingen te subsidiëren m.i.v. 01.01.2017. 
In het verleden is er door diverse bestuursleden aangegeven dat het geld op een andere wijze ten 
gunste van de verenigingen dient te komen. Voorzitter Wilken licht toe dat in het kader van het 
teruglopen van het aantal jeugdleden en het versterken van het jeugdbeleid van verenigingen die 
hieraan iets willen veranderen, SL hier geld voor wil vrijmaken.  
Daarnaast streeft het bestuur van SL ernaar om SNL te bewegen een wijziging door te voeren waarbij 

de leeftijdsgrens voor de JeugdVISpas wordt verhoogd naar 18 jaar. 

Voorstel 
Voor iedere JeugdVISpas ontvangt de aangesloten HSV € 7,50 per pas per jaar, voor zowel bestaande 
als nieuwe jeugdleden, indien de vereniging aan de volgende voorwaarden voldoet. 

1. De vereniging meldt zich per mail aan voor deelname aan deze actie. 
2. De vereniging ontvangt voor eind maart 2018 het door SNL opgegeven aantal  

JeugdVISpassen (2017) x  € 7,50 op een door de vereniging aan te geven 
bankrekeningnummer van de vereniging. (Dit is de subsidie over het eerste jaar en wordt 
telkenmale op dezelfde wijze voortgezet.) 

3. De vereniging berekent een contributie (bijdrage JeugdVISpas) van € 15,-- per lid met een 
JeugdVISpas. 

4. De vereniging overlegt een afdruk van de kosten voor de vergunningen ingaande 01.01.2017, 
welke aan leden/kandidaat leden worden berekend. 

5. De vereniging beëindigt de verkoop van een eigen jeugdpas ingaande 01.01.2017. 
6. Deze regeling kan in overleg met de ALV gewijzigd worden maar wordt ingevoerd voor de 

duur van ten minste vijf jaar. 
 
Tevens adviseert het bestuur in te stemmen met het voorstel zoals door het bestuur van HSV ’t 
Bliekske is gedaan, om de JeugdVISpashouder in de gelegenheid te stellen om bij andere leden die 
aan deze regeling deelnemen op door deze verenigingen aangewezen wateren te mogen vissen. 
Daardoor wordt de aantrekkelijkheid van het hebben van de JeugdVISpas nog verder vergroot. 
 
Alvorens tot schriftelijke stemming aangaande de beide voorstellen over te gaan, vindt een korte 
discussie plaats. 
 
De heer Opbroek, HSV ’t Bliekske, Horst 
Legt het voorstel van HSV ‘t Bliekske nog een keer op de door hem bedoelde wijze uit. 
Voorzitter Wilken 
Dankt de heer Opbroek voor zijn toelichting.  
 
De heer Van der Nat, HSV Heksenberg, Heerlen 
Geeft m.b.t. het uitwisselen van viswater aan dat toestemming van de visrechthebbende benodigd is. 
Voorzitter Wilken 
Geeft aan hier in de praktijk niet veel problemen in te verwachten. 
 
De heer Steyaert, HSV Haal Op, Hoensbroek 
Vraagt of de federatie er rekening mee heeft gehouden dat gelet op het gestelde onder voorwaarde 
nummer 5 de inkomsten voor de dagpassen door het aannemen van het voorstel voor een vereniging 
kunnen wegvallen. 
Voorzitter Wilken 
De toekomst zal dit moeten uitwijzen. Als een vereniging aantoonbare gegevens en cijfers heeft en dit 
met de federatie wil bespreken is dat te allen tijde mogelijk. In principe wordt het voorstel voor 5 jaar 
aangegaan. Als blijkt dat dit op onderdelen bijgesteld dient te worden, kan dit worden bezien. Om de 
verenigingen hierin tegemoet te komen, wordt het subsidievoorstel ad € 7,50 per jeugdlid gedaan. 
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De heer Van der Nat, HSV Heksenberg, Heerlen 
Geeft aan achter het eerste voorstel onder 6b te kunnen staan maar niet achter het tweede, omdat 
dat tegen het beleid van de vereniging indruist. Er zal eerst overleg met de achterban gepleegd 
dienen te worden. 
Voorzitter Wilken 
Licht toe dat verenigingen autonoom zijn in hun beleid en dat het bestuur gaarne bereid is aan de 
verenigingsleden het voorstel nader toe te lichten. 
 
De heer Kemp, HSV De Karper, Voerendaal 
Geeft aan dat het voor verenigingen makkelijker zou zijn om het voorstel aan te nemen als het 
tweede voorstel uit agendapunt 6b wordt losgekoppeld van het eerste voorstel, omdat er al horende 
toch wat verenigingen zijn die huiverig blijken om JeugdVISpashouders van andere verenigingen die 
aan de regeling deelnemen, op hun vijvers toe te laten, omdat niet in te schatten is wat de aantallen 
zullen zijn. 
 
Voorzitter Wilken 
De vereniging is zoals reeds aangehaald autonoom en het staat ze vrij om na vaststelling van het 
voorstel wel of niet deel te nemen. Ook hier zal de toekomst uitwijzen hoe de aantallen eruit zullen 
zien. 
 
De heer Peters, HSV Brunssum 
Vraagt of het mogelijk is om het eerste jaar nog niet mee te doen, zodat de tijd bestaat om dit 
voorstel eerst met de verenigingsleden terug te koppelen.   
Voorzitter Wilken 
Dit is zeer zeker mogelijk, geadviseerd wordt echter om het aan te gaan en op basis van de verkregen 
gegevens te evalueren. 
 
De heer Hofkens, HSV St. Petrus, Leeuwen 
Vraagt of dit alleen voor de particuliere wateren geldt. 
Voorzitter Wilken 
Licht toe dat het voor alle federatieve wateren uit de Gezamenlijke Lijst van Viswateren geldt alsmede 
voor de verenigingswateren. Waar nodig zal het federatiebestuur gezamenlijk met de verenigingen 
pleiten bij de visrechthebbende om voor elkaar te krijgen dat JeugdVISpashouders wél op bepaalde 
wateren mogen vissen, ondanks dat zij geen aangesloten lid van de plaatselijke vereniging zijn.  
 
De heer Boertien, HSV Brunssum 
Vraagt hoe men met gedragingen van personen dient om te gaan. Voorbeeld: een lid wordt bij de 
eigen vereniging geroyeerd maar door het tweede voorstel uit 6b mag zo’n lid dan toch weer op het 
betreffende verenigingswater vissen. 
De heer Aarts, SNL  
Licht toe dat we bij de volwassenen dezelfde uitdagingen hebben waar het royementen betreft. Er is 
één oplossing en dat is dat men als vereniging schriftelijk aangeeft dat die bepaalde persoon bij het 
eigen verenigingswater (ook al staat dat in de Gezamenlijke Lijst) daar niet mag vissen. Hiermee 
ontzeg je deze persoon de bevoegdheid om in betreffende water te vissen. De controleurs dienen in 
zo’n geval goed geïnformeerd te worden en de betreffende persoon dient schriftelijk op de hoogte van 
het royement te worden gesteld. 
 
De heer Kemp, HSV De Karper, Voerendaal: 
Wil tot slot nogmaals verzoeken om de twee voorstellen onder 6b los te koppelen. 
 
De leden geven aan besluitvorming aangaande het voorstel bij schriftelijke stemming te willen laten 
plaatsvinden. 
De stemcommissie bestaat uit de heer Van den Akker, HSV De Peel, Deurne, de heer Geilen, HSV De 
Swalm, Swalmen, en de heer van der Nat, HSV Heksenberg, Heerlen.  
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De stemming wijst het navolgende uit:  
80 stemmen voor 
52 stemmen tegen 
 
Het voorstel inzake de subsidie JeugdVISpas alsmede om de JeugdVISpashouder in de gelegenheid te 
stellen om bij andere leden die aan deze regeling deelnemen op door deze verenigingen aangewezen 
wateren te mogen vissen, is hiermee aangenomen. 
 
Agendapunt 7: Financiën Sportvisserij Limburg 

7a. Jaarrekening 2015  
De jaarrekening 2015, 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 vragen zijn ontvangen. Deze zijn naar tevredenheid 
beantwoord. 
 
De realisatie over 2015 laat een positief resultaat zien van € 1.571,--  (2014: - € 19.744 negatief).  
Begroot was een bedrag ad € 5.831,--.      
De Bestemmingsfondsen (blz. 16 van de jaarrekening 2015) “Subsidie Pootvis” en “Voorzieningen 
Leden” zijn weer op sterkte gebracht.     
Zoals eerder gemeld was de verkoop van weekvergunningen in 2014 behoorlijk teruggelopen. Door in 
2015 meer aandacht te besteden aan de verkoop en de verkoopprijzen te laten stijgen, zijn de 
opbrengsten weer op een aanvaardbaar peil gebracht. Dit beleid zal de komende twee jaar dan ook 
worden voortgezet. 
De personele lasten worden beïnvloed door een niet begrote opbrengst van € 12.000,-- 
(ziektekosten), hiermede dient voor de begroting 2017 rekening gehouden te worden. 
Het gehele jaar 2015 overziende kan men spreken van een conform begroting gerealiseerd 
exploitatiejaar. 
 
Na de toelichting van de voorzitter wordt de jaarrekening 2015 door de aanwezigen vastgesteld. 
Daarmee wordt tevens vastgesteld dat het bestuur van SL decharge wordt verleend over het gevoerde 
financiële beheer en -beleid in 2015.  
 
7b. Begroting 2016 
Voorzitter Wilken licht de begroting toe die iedereen bij de stukken heeft ontvangen. 
De voorgestelde begroting 2016 sluit met een negatief saldo. Dit wordt veroorzaakt door een 
eenmalige begrote post van € 85.485,-- zijnde de kosten van het beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst met de beleidsmedewerker. Deze kosten opgebouwd uit salariskosten  
(€ 70.485,--) (incl. werkgeverslasten) en een transitievergoeding ad € 15.000,-- bedragen in totaal  
€ 85.485,--. Deze kosten worden eerst zichtbaar in de exploitatierekening over 2016. 
 
Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor dit bedrag na realisatie over 2016 geheel ten 
laste te laten komen van het eigen vermogen van de federatie.       
 
De heer Van der Nat, HSV Heksenberg, Heerlen 
Geeft aan het een goede begroting te vinden maar in combinatie met voorstel c kan hij het geheel 
niet los van elkaar zien. Tevens verzoekt hij of naar onderstaande kosten uit de begroting kritisch kan 
worden gekeken. 
- Het extern laten verrichten van de administratie 
Voorzitter Wilken 
Licht toe dat er reeds jaren geleden gekozen is voor deze oplossing en op kantoor zit geen 
boekhoudkundige kracht. 
- BOA-kosten 
De heer Van der Nat wil de werkzaamheden van de BOA’s niet bestrijden en is verheugd een BOA in 
de zaal te zien die later een toelichting op de werkzaamheden zal geven. Echter, hij betreurt het dat 
de BOA’s de uitvoering tot Midden-Limburg beperken. De heer Van der Nat vraagt zich af waarom een 
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vereniging in Zuid-Limburg zou moeten bijdragen aan een BOA die in Midden-Limburg actief is terwijl 
hij reeds 6 jaar pleit dat de BOA ook eens naar het zuiden komt. 
Hij stelt voor de te verwachten tekorten op te vangen door de BOA in Midden-Limburg een aantal 
jaren niet in te zetten en dan eens te kijken wat de gevolgen zijn. De BOA heeft naast het controleren 
op het naleven van de Visserijwet nog veel meer controlerende taakvelden, zoals bijvoorbeeld de 
jacht. Het effect van minder of juist meer controleren door BOA’s wordt pas zichtbaar als voor een 
nader te bepalen periode op een andere wijze wordt gecontroleerd. 
Voorzitter Wilken 
De verhoging van de afdracht heeft niets te maken met de BOA-inzet in 2016, omdat bij vaststelling 
van het voorstel tot verhoging deze pas in zal gaan per 1 januari 2017. Pas in de begroting voor 2017 
zal dit zichtbaar zijn. 
De heer Van der Nat, HSV Heksenberg, Heerlen 
Als er geen BOA-kosten in de begroting van 2016 zouden zijn opgenomen, zou er reeds een besparing 
optreden. Dit werkt door in de begroting van 2017. 
Voorzitter Wilken 
Licht toe dat hij de opmerkingen over de controle van de BOA’s in Limburg begrijpt. Op dit moment is 
het bestuur bezig met diverse overlegvormen met zowel de provincie als met de natuurorganisaties 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Limburgs Landschap om mee te liften in de 
besprekingen die op dit moment plaatsvinden tussen politie, justitie en bevoegd gezag (zijnde de 
burgemeesters). Er zal een convenant worden gesloten waarbij wij worden uitgenodigd om over de 
BOA-inzet mee te praten. Alle BOA-capaciteit zal ingebracht worden en het streven is in feite dat er op 
termijn één centraal meldpunt is waarbij de BOA’s binnen dat meldpunt vallen. Dit betreft in de 
toekomst een heel andere situatie dan de huidige.  
Daarnaast is er in het verleden voor gekozen om de Groene Brigade voor een groot gedeelte in te 
zetten voor het handhaven van datgene dat de Visserijwet vraagt voor met name het 
Maasplassengebied en de Maas. Als in zijn algemeenheid wordt bevonden dat dit uitgebreid dient te 
worden (los van het kostenaspect) zullen we dat in overweging moeten nemen om te kijken wat 
daarvan de consequenties zijn.  
Voorgesteld wordt dat de opmerkingen de heer Van der Nat worden meegenomen, waarbij de 
restrictie wordt aangegeven dat er steeds meer gemeentebesturen zijn die niet bereid zijn om hun 
BOA-capaciteit in te zetten voor visserijcontroles. Dit zal in de overlegvoering dus niet zonder slag of 
stoot gaan. 
De heer Van der Nat, HSV Heksenberg, Heerlen 
Geeft aan een besparingsopgave te missen die het bestuur zichzelf heeft opgelegd om de contributie 
te verhogen.   
Voorzitter Wilken 
Licht toe dat de broekriem al een hele tijd behoorlijk wordt aangetrokken. 
De heer Opbroek, HSV ’t Bliekske, Horst 
Waarom niet wachten op de jaarrekening van 2016 en kijken hoe groot het tekort is.   
 
De voorzitter vraagt de vergadering of zij kan instemmen met de begroting en stelt vast dat de 
vergadering instemt met de begroting 2016. 
 

7c. Voorstel verhoging afdracht  
Het bestuur stelt voor de afdracht voor de federatie ingaande 01.01.2017 te verhogen met € 2,50 per 
VISpas. 
 

Zoals uit de begroting 2016 is terug te lezen, zal bij ongewijzigd beleid de exploitatie 2016 geen grote 
verschillen laten zien t.o.v. 2015. 
De personeelslasten voor 2017 dienen echter met 5% te worden verhoogd, daar ingaande 01.01.2016 
de loonkosten bij overheid en bedrijfsleven met een gelijk percentage zijn aangepast  (€   7.500,--) 
Aanpassing totaal personeelskosten       (€   6.000,--) 
Uitvoering van het Beleidsplan per 01.01.2016, ondersteuning leden    (€ 17.000,--) 
Verhoging budget ondersteuning jeugd € 7.500,-- 
Verhoging van het BOA budget (extra mankracht via Natuurmonumenten)   (€   7.500,--) 
Indexatie huur visrechten € 2.500,-- 
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Verlaging van de rente opbrengsten van het deposito. Door de vrijval van het  
deposito en de lage rentestand is de rente-opbrengsten fors minder   (€   9.000,--) 
Aanpassing budget t.b.v. uitzet pootvis        (€   5.000,--) 
Onderhoud wedstrijdoevers         (€   8.000,--) 
Onvoorzien           (€   5.000,--) 
 
Totaal begrote verhoging ingaande 2017: € 75.000,--. 
Deze opstelling is indicatief. Het blijft een begroting. Voor dekking bij 30.000 VISpassen betekent dit 
een verhoging van de afdracht van € 2,50 per VISpas. 
 
Na een discussieronde geven de leden aan besluitvorming aangaande het voorstel bij schriftelijke 
stemming te willen laten plaatsvinden. 
De stemcommissie bestaat uit de heer Van den Akker, HSV De Peel, Deurne, de heer Geilen, HSV De 
Swalm, Swalmen, en de heer van der Nat, HSV Heksenberg, Heerlen.  
 
De stemming wijst het navolgende uit:  
48 stemmen voor 
84 stemmen tegen 
 
Het voorstel inzake het verhogen van de afdracht met € 2,50, is hiermee afgewezen. 
 

Agendapunt 8: Rooster van aftreden  
8a. Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Limburg  
Conform het rooster van aftreden is Theo Hendriks aftredend. Het bestuurslid heeft zich herkiesbaar 
gesteld. De aanwezigen wordt gevraagd of zij een schriftelijke stemming wensen of dat bij acclamatie 
gestemd kan worden. De leden geven aan dat zij geen schriftelijke stemming wensen.  
 
Theo Hendriks wordt bij acclamatie herbenoemd voor een periode van 3 jaar met ingang van 20 mei 
2016.  
 
Tijdens de ALV van 2015 is door de heer Van der Nat van HSV Heksenberg, Heerlen gevraagd of het 
gebruikelijk is dat de voorzitter en de secretaris gelijktijdig aftreden. De voorzitter gaf destijds aan dat 
dit inderdaad niet het geval is waarna geadviseerd is een rooster te maken waarbij deze 
bestuursleden niet gelijktijdig aftreden, zodat op die wijze rekening wordt gehouden met de 
continuïteit van het Dagelijks Bestuur. Dieter Breuer is in 2015 voor een periode van 3 jaar herkozen 
als bestuurslid. Dieter Breuer vervult de functie van secretaris. Om te voorkomen dat de aftreed-
termijnen van de secretaris en de voorzitter parallel lopen in het rooster van aftreden wordt 
voorgesteld om de zittingsperiode van Dieter Breuer met een periode van 1 jaar te verlengen van 
2018 naar 2019.  
 
Door de leden wordt bij acclamatie ingestemd om de zittingsperiode met 1 jaar te verlengen, zodat de 
voorzitter en de secretaris niet parallel lopen in het aftreedrooster.  
 
Met het nu voorgestelde rooster van aftreden wordt eveneens ingestemd. 
 
Agendapunt 9: BOA-inzet 
Jos Vroegrijk, BOA van de Groene Brigade geeft een presentatie over de BOA-inzet waarbij diverse 
zaken aan bod komen zoals de taken van de BOA’s, het werkgebied en voorbeelden van controles aan 
de hand van foto´s. 
 
Agendapunt 10: Terugblik op het wedstrijdseizoen 2015 
Huldiging Siem Dorssers, Nederlands Kampioen Zoetwatervissen Junioren 
Voorzitter Wilken geeft aan dat ook in 2015 weer goed gepresteerd is door de wedstrijdvissers. Dit 
geldt zowel voor de senioren als voor de jeugd. Bij twee jeugdige toppers wordt vanavond extra 
stilgestaan. Siem Dorssers was bij de ALV aanwezig maar heeft de vergadering vroegtijdig verlaten, 
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gelet op het feit dat er morgen deelname aan de 1e selectiewedstrijd in de voorronde voor de Limburg 
Cup Jeugd op het programma staat.  
 
Huldiging Roel Reuvers, Nederlands Kampioen Zoetwatervissen 
Tijdens het NK Zoetwatervissen Senioren 2015 haalde Roel Reuvers van HSV Leudal maar liefst 352 
vissen uit het water. Het totale gewicht van 4.720 gram bezorgde hem de eerste plaats. Het 
Nederlands Kampioenschap Zoetwatervissen Senioren 2015 werd gevist aan het Kanaal Wessem-
Nederweert bij Ellerbrug. Het verwerven van de beste plek op het erepodium is opnieuw een zeer 
knappe prestatie van Roel Reuvers. Onder luid applaus neemt de kampioen zijn felicitaties in 
ontvangst. 
 
Huldiging clubkampioen 2015, HSV De Noordervaart Meijel 
Op zaterdag 25 juli werd door de teams van HSV St. Petrus Linne, HSV De Noordervaart uit Meijel en 
het combinatieteam van HSV Willem Barendsz / HSV De Eendracht de finale van het Federatief 
Clubkampioenschap 2015 gevist aan de Noorderlaanvijver van HSV St. Petrus te Weert. HSV De 
Noordervaart uit Meijel won de finale met 56 punten onder leiding van Ruud Flipsen, aanvoerder en 
captain van het Meijelse team. Laatstgenoemde is helaas verhinderd om tijdens de ALV de felicitaties 
in ontvangst te nemen. De 5 andere teamleden nemen de honneurs echter uitstekend waar en 
kunnen na de felicitaties rekenen op een welgemeend applaus. Door de voorzitter wordt aan HSV De 
Noordervaart een cheque uitgereikt die een waarde van € 500,-- vertegenwoordigt. Dit bedrag is 
inmiddels overgemaakt aan de vereniging. De vereniging neemt in 2016 wederom deel aan het 
Federatief Clubkampioenschap en heeft daartoe zelfs 2 teams weten samen te stellen. 
 

Agendapunt 11: Mededelingen 

Op 28 mei is het Nationale Hengelsportdag.  
 
Op 11 en 12 juni vinden de landelijke controledagen plaats. De informatie hieromtrent is 23 maart jl. 
aan de aangesloten verenigingen toegestuurd. 
 
Op 17 september wordt de finale van het Federatief Clubkampioenschap Limburg gevist.  
 
De Algemene Ledenvergadering van volgend jaar vindt plaats op vrijdag 19 mei 2017. 

 
Agendapunt 12: Rondvraag en sluiting 

Geconstateerd wordt dat er 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 23.30 uur. 
 
 
Roermond, 19 mei 2017 
 
de notuliste,   de voorzitter  
 
 
 
 
P. Koelen   Th.J.M. Wilken 
 
 


